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652, de 2009 (nº 1.135/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Comunicação e Cultura de Campo
de Santana – PB para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo de Santana,
Estado da Paraíba. Senador Cícero Lucena. ..........
Parecer nº 1.656, de 2010 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de
2010 (nº 916/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Rancho Uirapuru para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade do Gama, Distrito Federal. Senador Roberto Cavalcanti.................
Parecer nº 1.657, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 336, de 2010 (nº 2.064/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sigma Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal.
Senador Acir Gurgacz. ..........................................
Parecer nº 1.658, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
341, de 2010 (nº 2.272/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do
Alto do Madeiro de Itaporanga para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itaporanga,
Estado da Paraíba. Senador Cícero Lucena. ..........
Parecer nº 1.659, de 2010 (da Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2010 (nº
2.281/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais
e da Comunidade do Distrito Federal para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ceilândia, Distrito Federal. Senador Acir Gurgacz.
Parecer nº 1.660, de 2010 (da Comissão
de Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 476, de
2010 (nº 2.412/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cidadania e Desenvolvimento de Itambacuri

317

348

352

356

361

366

Pág.

para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itambacuri, Estado de Minas Gerais.
Senador Eduardo Azeredo. ...................................
Parecer nº 1.661, de 2010 (da Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 494, de 2010 (nº
2.423/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária Rebouças FM - Paraná
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Rebouças, Estado do Paraná. Senador Renato Casagrande. .......................................
Parecer nº 1.662, de 2010 (da Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 512, de 2010 (nº
2.448/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Arte
e Cultura de Maiquinique para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Maiquinique,
Estado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior..
Parecer nº 1.663, de 2010 (da Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 516, de 2010
(nº 2.511/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária São Dominguense de Comunicação
e Lazer (ACSDCL) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Domingos,
Estado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior..
Parecer nº 1.664, de 2010 (da Comissão
de Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de
2010 (nº 2.123/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Record de Campos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro. Senador Gilberto Goellner...................
Parecer nº 1.665, de 2010 (da Comissão de
Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática), sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 534, de 2010 (nº
2.502/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação para Desenvolvimento Sócio Cultural Abadia dos Dourados
(ADESCA) para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. .
Parecer nº 1.666, de 2010 (da Comissão
de Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 535, de
2010 (nº 2.503/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Comunicação Comunitária de
Pouso Alegre para executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. ............
Parecer nº 1.667, de 2010 (da Comissão
de Ciências, Tecnologia, Inovação, e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 537, de
2010 (nº 2.560/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Estúdio Tunaporã de Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Tunápolis, Estado de Santa Catarina.
Senador Renato Casagrande. ...............................
Parecer n° 1.668, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 540, de 2010 (n° 2.575/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sobral & Mayrin Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Paulicélia, Estado de São Paulo. Senador
Gilberto Goellner....................................................
Parecer n° 1.669, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), em caráter terminativo, sobre o Projeto
de Decreto Legislativo n° 550, de 2010 (n° 2.623,
de 2010, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Piratininga de São José dos Campos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. Senador Roberto Cavalcanti. ....
Parecer n° 1.670, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 551, de 2010 (n° 2.624/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Maringá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Maringá, estado do Paraná.
Senador Renato Casagrande. ...............................
Parecer n° 1.671, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 558, de 2010 (n° 2.662/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Nortão Comunicação e Publicidade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Nova Mutum, Estado do Mato
Grosso. Senador Gilberto Goellner........................
Parecer nº 1.672, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 559, de 2010 (nº 2.666/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora Santarritense Ltda. para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado
de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. .........
Parecer n° 1.673, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 563, de 2010 (n° 2.680/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cidade Santa Luz FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Serra do Ramalho, Estado da
Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior. ..................
Parecer nº 1.674, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 564, de 2010 (nº 2.687/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Cacique de Capivari
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Capivari, Estado
de São Paulo. Senador Marco Maciel....................
Parecer nº 1.675, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 565, de 2010 (nº 2.688/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação João Paulo II para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Cachoeira Paulista, Estado
de São Paulo. Senador Eduardo Azeredo. ............
Parecer nº 1.676, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 567, de 2010 (nº 2.697/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Meridional Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Uberaba, Estado de
Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. ............
Parecer nº 1.677, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 569, de 2010 (nº 2.013/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
Ferraria para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo, Estado do
Paraná. Senador Renato Casagrande. ..................
Parecer nº 1.678, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 571, de 2010 (nº 2.201/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento
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Cultural e Artístico de Ibaiti para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ibaiti, Estado
do Paraná. Senador Renato Casagrande. .............
Parecer nº 1.679, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 580, de 2010 (nº 2.473/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Terra FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais.
Senador Eduardo Azeredo. ...................................
Parecer nº 1.680, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 594, de 2010 (nº 1.634/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Farol da Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Lagoa dos Rodrigues,
Estado do Maranhão. Senador Cícero Lucena......
Parecer nº 1.681, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
598, de 2010 (nº 2.178/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Comunitária de Nova
Ramada para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Ramada, Estado do
Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Zambiasi.......
Parecer nº 1.682, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
600, de 2010 (nº 2.573/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Luta e Liberdade para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sebastião Laranjeiras,
Estado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior....
Parecer nº 1.683, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 611,
de 2010 (nº 2.676/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Akatu FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Pedrão, Estado da Bahia. Senador Antonio Carlos Júnior. .......
Parecer nº 1.684, de 2010 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 613, de 2010 (nº 2.681/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FM Industrial Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
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cidade de Xique-Xique, Estado da Bahia. Senador
Antonio Carlos Júnior.............................................
Parecer nº 1.685, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº 2.057/2007, na
Casa de origem), que dispõe sobre o processo e julgamento colegiado em primeiro grau e de jurisdição
de crimes praticados por organizações criminosas;
altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 1940 – Código
Penal, e 3.689, de 1941 – Código de Processo Penal,
e as Leis nºs 9.503, de 1997, e 10.826, de 2003, e
dá outras providências. Senador Alvaro Dias. .........
Parecer nº 1.686, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2010, cujo
primeiro signatário é o senador Papaléo Paes, que
altera o art. 114 da Constituição Federal para ﬁxar
a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas trabalhistas fundadas em
contrato por tempo determinado a ﬁm de atender
a necessidade temporária de excepcional interesse
público. Senador Lúcia Vânia.................................
Parecer nº 1.687, de 2010, (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre Projeto de
Lei do Senado nº 582, de 2009 – Complementar, de
autoria do senador Valter Pereira, que altera a redação
do art. 23 da Lei nº 4.737, de 1965 (Código Eleitoral)
e do art. 105 da Lei nº 9.504, de 1997 (Lei Eleitoral),
para dispor sobre o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Senador Jayme Campos. ...............
Parecer nº 1.688, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2009, do senador Antonio Carlos
Júnior, que acrescenta art. 487-A à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, para prever a obrigação
de informar aos empregados, por meio do aviso
prévio ou do recibo de rescisão contratual, o prazo
prescricional do direito de ação previsto no inciso
XXIX do art. 7º da Constituição Federal e dá outras
providências. Senador Heráclito Fortes. ................
Parecer n° 1.689, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado n° 389, de 2008 – Complementar, que altera as Leis Complementares n°s 7, de
1970 (que institui o Programa Integração Social e
dá outras providências) e 8, de 1970 (que institui o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, e dá outras providências), para permitir o
saque, por portadores de diabetes melito, dos saldos das contas dos respectivos programas; e dá
outras providências. Senador Lúcia Vânia. ............
Parecer n° 1.690, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do
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Senado n° 389, de 2008 – Complementar, que altera as Leis Complementares n°s 7, de 1970 (que
institui o Programa Integração Social e dá outras
providências) e 8, de 1970 (que institui o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
e dá outras providências), para permitir o saque,
por portadores de diabetes melito, dos saldos das
contas dos respectivos programas; e dá outras providências. Senador Edison Lobão..........................
Parecer n° 1.691, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado n° 389, de 2008 – Complementar, que altera as
Leis Complementares n°s 7, de 1970 (que institui
o Programa Integração Social e dá outras providências) e 8, de 1970 (que institui o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público, e dá
outras providências), para permitir o saque, por portadores de diabetes melito, dos saldos das contas
dos respectivos programas; e dá outras providências. Senador José Nery. .......................................
Parecer n° 1.692, de 2010 (da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre o Projeto de Lei do Senado n° 228, de 2008,
da senadora Patrícia Saboya, que deﬁne práticas
preventivas nos cuidados com a saúde, estabelece
normas para atendimento médico da criança e do
adolescente no âmbito dos planos e seguros privados de assistência à saúde. Senador Mão Santa..
Parecer n° 1.693, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado n° 228, de 2008, da senadora Patrícia Saboya,
que deﬁne práticas preventivas nos cuidados com
a saúde, estabelece normas para atendimento médico da criança e do adolescente no âmbito dos
planos e seguros privados de assistência à saúde.
Senadora Rosalba Ciarlini. ....................................
Parecer nº 1.694, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 173, de 2010 (nº 932/2007, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo à Lei nº 7.986,
de 1989, para garantir o recebimento de gratiﬁcação natalina aos beneﬁciários da pensão vitalícia
por ela instituída. Senadora Fátima Cleide. ...........
Parecer n° 1.695, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado n° 567, de 2009, de autoria do senador Romeu
Tuma, que altera a Lei n° 10.220, de 2001, que
institui normas gerais relativas à atividade de peão
de rodeio, equiparando-o a um atleta proﬁssional.
Senador Jayme Campos. ......................................
Parecer n° 1.696, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de
Resolução n° 7, de 2010, de iniciativa da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informá-
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tica, que institui Menção Honrosa – Ciência pela Paz
e pelo Desenvolvimento – a ser conferida anualmente
pelo Senado Federal a personalidades e organizações
de destaque no emprego pacíﬁco e desenvolvimentista
da atividade cientíﬁca. Senadora Níura Demarchi.......
Parecer n° 1.697, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Projeto de Resolução n° 7,
de 2010, de iniciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
institui Menção Honrosa – Ciência pela Paz e pelo
Desenvolvimento – a ser conferida anualmente pelo
Senado Federal a personalidades e organizações de
destaque no emprego pacíﬁco e desenvolvimentista
da atividade cientíﬁca. Senador Heráclito Fortes. .
Parecer n° 1.698, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento n° 511, de 2010,
do senador Gilberto Goellner, que solicita à Ministra
de Estado do Meio Ambiente, informações sobre as
ressalvas constantes do Parecer nº 551, de 2010, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle do Senado Federal ao Ofício “S” n° 10, de 2009. Senador Adelmir Santana. ..
Parecer nº 1.699, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 596, de
2010, da senadora Kátia Abreu, que requer informações ao Ministro do Estado da Ciência e Tecnologia acerca dos projetos destinados à inovação e
atualização tecnológica aplicável à agricultura e à
pecuária brasileira. Senador Adelmir Santana. .....
Parecer nº 1.700, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 758, de 2010,
que solicita informações ao Ministro de Estado da
Saúde sobre a hemodiálise no Sistema Único de
Saúde. Senador Heráclito Fortes...........................
Parecer nº 1.701, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 770, de
2010, da senadora Níura Demarchi, que solicita
ao Ministro de Estado de Transportes cópia dos
relatórios de ﬁscalização da qualidade de obras realizadas em trechos de rodovias federais situados
em Santa Catarina. Senador Cesar Borges. .........
Parecer nº 1.702, de 2010 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 896, de 2010,
do senador Flexa Ribeiro, que solicita ao Ministro
do Desenvolvimento Agrário, dados do cadastro rural de todos os municípios brasileiros, em formato
eletrônico-digital. Senador Mão Santa...................
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POLÍTICA AGRÁRIA
Comentários a respeito da reforma agrária
no Brasil. Senador José Nery. ...............................
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ao presidente Lula, pelos 8 anos na Presidência da
República, agradecendo ao presidente tudo que fez
pelo Estado do Amapá, com destaque à construção da
ponte entre o Brasil e a Guiana Francesa e a conclusão das obras da BR-156. Senador Gilvam Borges.
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Fiscalização e Controle. Senador Heráclito Fortes..
Destaque à notícia de que o Banco do Brasil não oferecerá crédito aos produtores de soja
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Senador Acir Gurgacz. ........................................
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e em Mato Grosso. Senador Jayme Campos. .......
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Alerta sobre a necessidade de disciplinamento, no Brasil, do setor de cartões de crédito. Senador
Roberto Cavalcanti. ...............................................
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
Respeitando a ordem de chegada ao plenário e
a presença de dois outros Senadores, dentro do que
for conﬁgurada como minha inscrição, eu gostaria de
me inscrever pela Liderança do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria falar como
orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exªs serão atendidos.
Antes de passar a palavra ao Senador Paulo
Paim, a Presidência designa o Senador Valdir Raupp Relator Revisor do Projeto de Lei de Conversão
nº 14, de 2010 (proveniente da Medida Provisória nº
500, de 2010).
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadores e
Senadoras, quero resgatar que apresentei, ainda em
2007, aqui, no Senado, o PLS nº 230, com o objetivo
de tornar legal os chamados contratos de gaveta, feitos entre aqueles que eram mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e o cidadão comum que queria
comprar o referido imóvel. Foi então criado o chamado
contrato de gaveta. Como se sabe, o assim chamado
contrato de gaveta diz respeito à transferência, por
parte dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), dos direitos sobre um imóvel ﬁnanciado,
antes da habitação a terceiros, sem a intervenção ou
a participação do agente ﬁnanciador.
Trata-se de uma prática amplamente disseminada
e legítima, uma vez que possibilita a milhares de famílias adquirirem a casa própria com benefício da cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais
(FCVS), em contratos que já dispõem de tal garantia.
Entretanto, essas pessoas ﬁcam desamparadas, porque é criada uma certa dúvida se o contrato tem vali-
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dade ou não. Para mim, tem validade. Quero apenas
consagrar um direito acertado entre as partes.
O Projeto deixa claro, em seu art. 1º:
Esta Lei garante que os contratos particulares de compra e venda de imóvel ﬁnanciado
pela Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
com cobertura do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (FCVS), celebrados sem a
interveniência da instituição ﬁnanciadora, tenham os mesmos benefícios legais daqueles
transferidos com a referida interveniência.
De acordo com o projeto, seriam mantidos o saldo
devedor, a prestação e o prazo ﬁnal do contrato. Atualmente, a legislação diz que tais benefícios só foram
mantidos para os contratos informais fechados até 25
de outubro de 1996. Por isso a correção.
No dia 30 de novembro, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o substitutivo do Senador
Antonio Carlos Júnior, que reúne em um só texto medidas previstas em dois projetos que tramitavam em
conjunto. Um deles era esse de minha autoria. O meu
projeto foi aglutinado ao parecer do relator. O Senador Antonio Carlos Magalhães disse que não há justiﬁcativa para que os mutuários que tiverem situações
rigorosamente idênticas tenham tratamento distinto
simplesmente porque a data de transferência de seus
contratos foi diferente.
Quero cumprimentar o Senador Antonio Carlos
Júnior pela decisão tomada, pois sou defensor de que
matérias que tratam do mesmo tema em projetos diferentes sejam aglutinadas e transformadas num único substitutivo. Foi isso o que ele fez. Prevaleceu o projeto mais
antigo, um Projeto da Câmara, o PLS nº 57, de 2007, já
que o meu era o PLS nº 61, também de 2007.
Ora, Sr. Presidente, a medida adotada pelo relator, no meu entendimento, foi correta, garantindo a
todos os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação
o mesmo direito. Senti-me contemplado, pois grande
parte do meu projeto foi aproveitado no substitutivo,
que vai trazer melhoria para milhares e milhares de
brasileiros.
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu gostaria ainda de
destacar, com tristeza, o assassinato do professor em
Belo Horizonte.
Diz a notícia, que li ontem à noite:
A polícia prendeu, na madrugada desta quarta-feira, o aluno de Educação Física
Amilton Loyola Caires, de 23 anos, suspeito
de ter matado um professor a facada, nesta
terça-feira, dentro de uma faculdade particular
em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo
com a Polícia Militar, o suspeito foi preso em
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casa, no bairro União, região leste da capital.
O motivo do crime seria uma nota baixa recebida pelo universitário.
Sr. Presidente, trago essa notícia porque são
centenas de casos como esse a que estamos assistindo em todo o País. Jovem matando outro jovem,
agredindo, espancando; agressão contra professores;
agressão contra pais de alunos; agressões permanentes com mortes, como essa, acontecendo no universo
do campo da educação.
Por tudo isso, Sr. Presidente, quero insistir muito
para que a Casa aprove dois projetos de minha autoria que apresentei, ainda em 2009, visando à cultura
de paz nas escolas.
O primeiro projeto que apresentei aqui no Senado, Sr. Presidente, o PLS nº 178, de 2009, foi aprovado por unanimidade e se encontra neste momento na
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.
Esse projeto de minha autoria fortalece a cultura de
paz nas escolas e nas comunidades adjacentes; exige
o respeito à liberdade, apreço à tolerância e superação
de todas as formas de violência, internas e externas,
nas escolas; traduz a nossa perspectiva de criar uma
cultura de paz como princípio educativo.
Proponho ainda, no projeto, algumas mudanças
na LDB para o trato das questões de segurança nas escolas. A primeira é a inserção do conceito de superação
da violência e da construção da cultura de paz como
princípio educativo. Como segunda alteração, apresento o reforço da gestão democrática do ensino público,
com a valorização dos conselhos escolares ou órgãos
deliberativos equivalentes, em que devam participar ativamente representantes da comunidade escolar e local,
inclusive da área de segurança, pais e alunos.
Reforço também a atribuição aos proﬁssionais
de educação do dever de interagir com a comunidade
externa à escola, dedicando a tal uma parte de sua
carga remunerada de trabalho educativo.
Entre os proﬁssionais de educação atuantes nas
escolas, a ﬁgura do que antigamente se chamava de
“inspetor de alunos”, encarregado da disciplina dos estudantes fora das salas de aula, como um conselheiro,
alguém que faria a mediação, alguém que avançaria
na forma de educação para evitar conﬂitos e, consequentemente, a violência.
Hoje, para lidar com o problema da violência escolar, temos que contar com alguém que faça a mediação dos conﬂitos internos e externos, contribuindo
para a paz na escola. Grande é a tentação de muitos
governos de contratar serviço somente policial, o que
não resolve a questão.
É preciso incorporar, ao quadro de educadores –
gestores, professores e funcionários –, pessoas com
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formação técnica e pedagógica em segurança escolar, com o compromisso permanente e identiﬁcação
ao projeto educativo de escola.
O projeto foi aprovado aqui no Senado e se encontra neste momento na Câmara dos Deputados como
PL nº 7.157, de 2010, na Comissão de Educação e
Cultura, dependendo do parecer do Relator, Deputado
Lira Maia, do DEM.
O apelo que faço, Sr. Presidente, mediante tantos
fatos de violência dentro e fora das escolas, é que a
gente tome uma decisão e aprove uma lei que avance
na cultura de paz nas escolas.
Outro projeto que apresentei ainda em 2009,
fruto de um belíssimo trabalho feito pelos professores
do Rio Grande do Sul mediante pesquisa, é o PL nº
191, de 2009.
De que trata o projeto, Sr. Presidente? O projeto estabelece procedimentos de socialização, amparo
jurisdicional e prevê medidas de proteção no caso de
violência contra professores oriunda da relação de educação. A violência contra o professor, dizia eu naquela
oportunidade, é uma realidade preocupante da educação
no Brasil. Dizia eu e está lá na justiﬁcativa do projeto: os
professores são vítimas de ameaças, agressões verbais
e físicas. Os alunos, amparados pela norma jurídica, fazem uso da sua posição social privilegiada, onde intimidam e praticam violência contra os professores.
Isso é fato, Sr. Presidente, é a realidade. Nós não
podemos continuar eternamente culpando o professor
e passando a mão na cabeça dos alunos, como muitas vezes ﬁzemos erradamente com os nossos ﬁlhos
inclusive. Por isso tive a ousadia, na época, de apresentar esses dois projetos.
Lamento que eles não tenham já sido transformados em leis. Se isso tivesse acontecido, poderíamos estar
evitando uma série de mortes e agressão contra alunos
e principalmente professores; de alunos contra alunos. E
a agressão agora se voltou – não agora; vem se voltando
já há mais de uma década – contra os professores.
Conforme estudo elaborado, 89% dos professores
gostariam de poder contar com leis que os amparassem
no que tange a essa situação. Não há igualdade em
termos de norma jurídica entre professores e alunos.
Com o isolamento institucional do professor, a direção
das escolas tende sempre a apoiar os alunos. E, na
maioria das vezes, os alunos e seus familiares.
A autoridade policial que tomar conhecimento da
ocorrência deverá, conforme o projeto, garantir proteção
imediata ao professor, com o apoio ainda do Ministério Público e do Poder Judiciário; encaminhar o professor ofendido ao hospital ou ao posto de saúde e ao Instituto Médico
Legal, para exame de corpo de delito e outros exames periciais necessários. Isso, no mínimo, iria intimidar os alunos,
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porque ﬁcariam sabendo que, se agredirem o professor,
podem ir pra cadeia, coisa que não acontece.
Fornecer, inclusive, segundo o projeto, transporte
e local seguro quando houver risco de vida dos professores. Acompanhar, se necessário, ou professor ofendido ou agredido, para assegurar a retirada de seus
pertences junto ao estabelecimento de ensino.
Ainda pelo projeto, Sr. Presidente, remeter, no
prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com
o pedido do professor ofendido para concessão das
medidas protetivas que aqui pedimos na Lei.
Medidas protetivas. Recebido o pedido, caberá
ao juiz, no prazo de 48 horas, decidir imediatamente
sobre a proteção aos professores; determinar o encaminhamento do professor ofendido, ou agredido, ao
órgão de assistência jurídica, quando for o caso, ou ao
Instituto Médico Legal; comunicar ao Ministério Público, para que adote as providências cabíveis, podendo
determinar: o afastamento do agressor do estabelecimento de ensino, com matrícula garantida em outro,
se necessário, ou mudança de turno, de turma ou sala,
dentro daquilo que for estabelecido pelos juízes; proibir o ofensor de aproximar-se do professor e de seus
familiares e de seu bens, se necessário; determinar o
acesso prioritário do professor à remoção, se necessário, sendo ele servidor público ou não; determinar a
manutenção de vínculo trabalhista e, quando necessário, o afastamento do professor para garantir a sua
proteção, até pelo prazo de seis meses.
Os estabelecimentos de ensino desenvolverão
mecanismos internos de solução de conﬂitos entre
professores e alunos e manterão equipes de atendimento multidisciplinar, integrada por proﬁssionais da
área psicossocial e de saúde, para prestar assistência
a professores e alunos. Porque quem agride, quem
mata, quem bate, no mínimo, está precisando de um
atendimento psicológico, psiquiátrico e, quando for o
caso, tem mesmo que ir para prisão.
O Ministério Público ou o juiz, quando das audiências de que tratam os artigo 15 e 17 desta Lei, poderão
impor advertência, multa, dependendo da gravidade do
fato, ao estabelecimento de ensino que não tenha atuado
de forma satisfatória para a solução de conﬂitos entre
professores e alunos e a proteção do professor.
A multa poderá chegar a 100 salários mínimos
quando a escola não tomar medidas na linha da proteção do professor.
Sr. Presidente, essa matéria já foi aprovada na
CE, o Relator foi o Senador Gerson Camata; hoje está
na CDH, aguardando a designação do Relator para ir
para a CCJ.
Sr. Presidente, eu ﬁz esses comentários...
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O Senador Antonio Carlos Magalhães chegou, e
eu elogiava o seu parecer sobre um outro tema. Eu o ﬁz
com muita alegria porque V. Exª trará com o seu substitutivo melhoria para milhares de mutuários do Sistema
Financeiro de Habitação. Inclusive cumprimentei V. Exª,
que usou o critério do mais antigo, que não foi o meu,
porque é a tese que defendo aqui na Casa.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Eu
gostaria de agradecer as palavras elogiosas que V. Exª
fez a meu respeito e ao parecer, mas era natural e mais
do que legal, mais do que justo, que os mutuários que
tinham contrato de gaveta ﬁcassem com sua situação
regularizada, porque inclusive eles vinham honrando
os pagamentos. Nada mais justo do que o projeto de V.
Exª, que acabou sendo apensado, mas no substitutivo
eu aproveitei bastante o projeto de V. Exª. Infelizmente, como o outro tinha competência, regimentalmente
ele prevaleceu como número, mas na verdade a maior
parte foi retirada do projeto de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado a V. Exª pela grandeza do projeto e pela redação
dada, porque eu li todo o seu substitutivo, enaltecendo
inclusive a parte que foi aproveitada do meu projeto.
E V. Exª adotou o critério que eu cobro aqui. Como eu
sou um dos mais antigos aqui do Congresso – eu estou
aqui há 24 anos –, sempre peço que se use naturalmente o que é mais antigo. Se não é o meu, como é
o caso, V. Exª tomou a decisão salomônica e correta:
o critério do projeto mais antigo.
Era isso, Sr. Presidente.
Peço que considere na íntegra os comentários
que eu ﬁz, tanto do relatório como da defesa dos professores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Paim, uma curiosidade relativa ao depoimento
que V. Exª trouxe sobre a agressão do aluno ao professor: qual é a idade do aluno?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esse
aluno de Belo Horizonte tem 21 anos, estudava Educação Física.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Atentai bem, Mozarildo, neste País, na minha juventude, nós
éramos chamados – por inspiração de Olavo Bilac, que
disse “criança, não verás nenhum país como este” – a
prestar o serviço militar. Eu, por exemplo, ﬁz o CPOR.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vinte e
três anos, corrigindo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
sou Oﬁcial da Reserva. Então, eu tenho a noção exata
dessa falácia da nossa sociedade, do nosso País hoje.
Eu ﬁz o CPOR e era Prefeito. Havia o Tiro de Guerra,
e era obrigação do Prefeito ser o diretor do Tiro de
Guerra: somaram-se essas experiências.
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Então, nós temos de advertir. O Governo somos
todos nós. Eu entendo o Governo – não é mais o “L’
État c’est moi” – como o Executivo, o Judiciário e o
Legislativo.
Olha, era obrigatório o serviço militar. E lá a gente
tinha a noção exata de disciplina e hierarquia. Então,
isso é uma falácia, e essa mocidade não tem responsabilidade.
Eu reputo que uma das grandes experiências da
minha vida foi ter feito o CPOR. Ali se tem uma noção
exata do que é disciplina, do que é hierarquia, do que
é respeito e do que é ordem e progresso.
Então, V. Exª chama a atenção para algo grave.
Isso aí é a repercussão ﬁnal, é um sintoma da desordem que este País está vendo na família, na escola
e na religião.
Esses eram os pilares da nossa sociedade, que
saiu-se muito bem inspirando-se no lema positivista de
Auguste Comte, expresso em nossa Bandeira. Bastaria
isso: ordem e progresso.
Então, V. Exª, como sempre, enriquece o Senado
e a democracia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, permita-me, só para concluir o raciocínio,
dizer que estou muito preocupado. Foi chocante o que
assisti na TV – vou concluir neste minuto –, naquele
episódio de duas torcidas: depois de o menino estar
desmaiado, deitado no chão, jovens continuavam batendo com barra de ferro na cabeça e nas costas dele.
O menino já estava morto e continuavam batendo! Não
sei como classiﬁcar isso a que assistimos pela televisão.
Um dos jovens, no meio da rua, creio eu desmaiado, e
eles chutando a cabeça dele, batendo com uma barra
de ferro. E todos jovens! Isso é inadmissível. Por isso,
temos de pensar seriamente num sistema de reeducação de grande parte da nossa juventude.
Era isso.
Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em 2007 apresentei aqui no Senado o PLS
nº 230, cuja idéia base era tornar legal, para todos os
efeitos, as transferências celebradas, sem a participação dos agentes ﬁnanceiros, até 21 de dezembro
de 2000, ou seja, regularizar os chamados contratos
de gaveta.
Como se sabe, o assim chamado “contrato de
gaveta” diz respeito à transferência, por parte dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), dos
direitos sobre um imóvel ﬁnanciado, antes da quitação,
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a terceiros, sem a intervenção ou o consentimento do
agente ﬁnanciador.
Trata-se de uma prática amplamente disseminada e legítima, uma vez que possibilita a milhares de
famílias adquirirem a casa própria com o benefício da
cobertura do Fundo de Compensação de Variações
Salariais (FCVS), em contratos que já dispõem de tal
garantia. Entretanto, essas pessoas freqüentemente
têm se visto desamparadas.
O projeto deixava claro em seu artigo 1º que: “Esta
Lei garante que os contratos particulares de compra e
venda de imóvel ﬁnanciado pelo Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), celebrados sem
a interveniência da instituição ﬁnanciadora, tenham os
mesmos benefícios legais daqueles transferidos com
a referida interveniência”
De acordo com o projeto seriam mantidos o saldo
devedor, a prestação e o prazo ﬁnal do contrato. Atualmente a legislação diz que tais benefícios só foram
mantidos para os contratos informais fechados até 25
de outubro de 1996.
Isso precisava de uma correção.
No dia, 30 de novembro, a Comissão de Assuntos
Econômicos aprovou o substitutivo do senador Antonio Carlos Junior, que reúne em um só texto medidas
previstas em dois projetos que tramitavam em conjunto
e um deles era esse, de minha autoria. Meu projeto
acabou sendo aglutinado ao parecer do relator.
O Senador Antonio Carlos Magalhães disse que
não há justiﬁcativa para que mutuários que viveram
situações rigorosamente idênticas tenham tratamento
distinto simplesmente porque a data de transferência
de seus contratos foi diferente.
Sr. Presidente,
Fiquei muito feliz com a decisão adotada, pois
eu mesmo sou defensor de que prevaleça sempre o
projeto mais antigo, que no caso era o originário da
Câmara, o PLC nº 57/07.
A outra medida importante é que ﬁca autorizada
a quitação de saldos devedores residuais de múltiplos
ﬁnanciamentos celebrados no passado por um mesmo
mutuário do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Essa decisão, sem dúvida, tem fundamental importância para os mutuários do SFH que aguardavam
ansiosos por tais medidas.
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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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
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) –
Estamos vivendo a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
53ª Legislatura, de 8 de dezembro de 2010, quartafeira, iniciada às 14 horas. Represento a Mesa Diretora do Senado, substituindo o Presidente José Sarney
na Presidência.
Vivemos a 202ª Sessão Deliberativa Ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Expediente.
A Presidência recebeu a Mensagem nº 315, de
2010 (nº 679/2010, na origem), do Presidente da República, solicitando que se retire de tramitação a Mensagem nº 112, de 2010.
É a seguinte a mensagem:
MENSAGEM NO 35, DE 2010
(No 679/2010, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Solicito a Vossas Excelências a retirada de tramitação da Mensagem no 202, de 2010, que submeteu
o nome do Senhor Eduardo de Azeredo Costa, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Brasília, 6 de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência defere a retirada da Mensagem nº 112, de
2010, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.
A matéria vai ao Arquivo.
Estamos alternando. Falou um orador inscrito,
agora vai falar um Líder. E o Líder representa o PTB,
criado pelo estadista Getúlio Vargas, e representa o
novo Estado de Roraima.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Presidente, gostaria de me inscrever para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
nosso Secretário Executivo, Dr. João Pedro, está fazendo a inscrição de V. Exª.
Mozarildo Cavalcanti é médico, exerce a Medicina e, pelo bem que proporcionou e por seu espírito
público, é reconhecido como um dos maiores líderes
do Estado de Roraima e da Amazônia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Senador Mão Santa, que preside esta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu só peço permissão para dizer ao Senador Paim
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que a sua solicitação será atendida de acordo com o
Regimento.
V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje, dia 8 de dezembro, é o dia em que se
comemora em todo o Brasil o Dia da Justiça. A data
foi instituída pela Lei nº 1.408, de 1951, pelo então
Presidente Getúlio Vargas e é uma homenagem ao
Poder Judiciário.
É uma coincidência, neste momento, eu falar pela
Liderança do PTB para homenagear a Justiça brasileira
e a lei que criou e instituiu este dia como Dia da Justiça ter sido instituída pelo Presidente Getúlio Vargas,
que foi o fundador do PTB.
Convém destacar que a celebração não deve ser
vista apenas como simples feriado judicial, mas também
como um momento importante para reﬂetirmos sobre o
funcionamento de nossa Justiça, sobre o seu processo
de modernização, sobre o seu futuro e sobre os elementos que constituem o Poder Judiciário no nosso País.
Os desaﬁos que a Justiça brasileira precisa enfrentar para se equiparar às mais modernas e democráticas
do mundo são enormes. Segundo dados do Ministério
da Justiça, mais de 130 milhões de brasileiros necessitam da Defensoria Pública. No entanto, no ano passado,
o número de atendimentos não passou de um milhão.
Esse resultado insigniﬁcante mostra claramente que a
Justiça continua extremamente distante dos cidadãos
e revela igualmente os seus limites, que são agravados pela carência de investimentos e pela falta de uma
reforma profunda. Essas duas fragilidades respondem
diretamente por seus problemas mais recorrentes e por
sua diﬁculdade em se aproximar mais da sociedade.
A despeito da luta travada há anos por milhares
de advogados, juízes e outras autoridades do Poder
Judiciário, dotados de espírito cívico, construtores de
avançada jurisprudência e compromissados com a cidadania e com a construção de um sólido edifício do
Estado de Direito em nosso País, não tem sido possível
tornar mais rápidos os trabalhos nas instâncias jurisdicionais. O Sistema acumula uma carga de milhões de
processos em tramitação para uma estrutura humana e
material que não consegue dar vazão às ações em um
prazo razoável. Dessa maneira, muitos têm de esperar
seis, oito e até mais de dez anos por uma decisão judicial, enﬁm, para a reparação de um dano sofrido.
Em fevereiro de 2009, pesquisa divulgada pela
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) mostrou que, além do número insuﬁciente de magistrados,
isto é, de juízes, seria necessário dobrar o corpo técnico de uma unidade judiciária para garantir rapidez
ao trâmite processual. De acordo com o levantamento,
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o número de juízes no Brasil é insuﬁciente para tratar
da quantidade de processos. Por sua vez, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) estimou que, no mesmo período, o Judiciário tinha 68 milhões de processos em
andamento. Para o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), existem no Brasil sessenta mil inquéritos de homicídios não solucionados.
Vejam: no caso do Judiciário, são processos para
serem julgados; no caso do Ministério Público, inquéritos que não estão concluídos, solucionados, para
serem encaminhados ao Judiciário.
Voltando à pesquisa feita pela AMB, na parte relativa à segurança das unidades judiciais, o resultado
mostrado é crítico, sofrível. O levantamento revelou
que, em 46% das Varas, não existe sequer policiamento e que, em mais de 80%, não existem itens de
segurança, como detectores de metais e câmeras de
monitoramento. De acordo com o próprio Presidente
da AMB de então, Dr. Mozart Valadares Pires, os juízes são obrigados a enfrentar toda a sorte de perigos
e diﬁculdades no seu trabalho. Para ele, todos os problemas existentes, todas as carências e as péssimas
condições de trabalho dos juízes são decorrentes da
falta de transparência na discussão e na aplicação do
Orçamento do Poder Judiciário.
A pesquisa à qual acabei de me referir foi realizada entre os dias 10 de dezembro de 2008 e 13 de
janeiro de 2009. Ouviu 1.288 juízes, sendo 85% do
segmento estadual; 13% do segmento trabalhista; 1%
do federal e 1% do militar. Os organizadores da pesquisa aﬁrmaram que a margem de erro considerada
foi de até 3,2 pontos percentuais.
No Estado de São Paulo, por exemplo, o mais rico
e mais desenvolvido da Federação, faltam recursos
para fazer a Justiça se movimentar. Sem os devidos
investimentos, a Justiça paulista, que responde pela
metade do Judiciário nacional, está próxima do estrangulamento. Em plena era digital, o seu programa de informatização está longe de atingir níveis considerados
razoáveis para o tamanho de suas tarefas. O mesmo
acontece com a necessidade urgente de aumentar o
número de quadros de magistrados, de contratar e
treinar novos funcionários, de ampliar a atual estrutura
que necessita de mais duzentas Varas já autorizadas
no Estado de São Paulo, ainda não instaladas por falta
de recursos. Infelizmente, não podemos deixar de dizer que essa é a realidade vivida por mais de 300 mil
advogados que atuam no Estado de São Paulo.
Quero fazer uma observação: paradoxalmente,
o Estado de São Paulo, o maior e mais rico Estado da
Federação, talvez, tenha a Defensoria Pública mais
deﬁciente do País. Alguns Estados brasileiros nem
sequer instalaram suas Defensorias Públicas. O que
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isso quer dizer? O Defensor Público, o advogado do
pobre, daquele que não pode pagar, está em número
muito pequeno. Portanto, milhões de pessoas não têm
o direito de ter um advogado. E a culpa é de quem? A
culpa é do Governo, isto é, do Estado, tanto do Estado
de São Paulo quanto do Estado brasileiro, do Governo
Federal, porque a Defensoria Pública Federal é pior
ainda do que a Defensoria Pública Estadual.
Outro dado preocupante nos é fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Segundo esse órgão, 73% da população não têm dinheiro
para pagar um advogado. Por outro lado, existem apenas
cerca de cinco mil defensores públicos no Brasil para
atender a todo o público necessitado. Nesse particular,
quero dizer que, como Senador por Roraima, sinto-me
honrado com o fato de que o menor Estado da Federação e o mais pobre, por consequência, seja um Estado
onde há uma das Defensorias mais equilibradas em termos de proporção entre defensor público e população.
Isso se dá graças à insistência com que se têm havido
os defensores públicos do meu Estado.
Sem dúvida, o número é realmente insuﬁciente – estou falando de todo o Brasil –, e o proﬁssional,
mesmo fazendo um esforço sobre-humano, não tem
a menor condição de dar conta de todas as causas e
de diminuir a pilha de processos que se acumulam aos
milhares nas prateleiras dos Tribunais.
De acordo com o Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Dr. André
Castro, a situação da Justiça é preocupante em todo o
País. Segundo ele, no que se refere à Defensoria Pública, existe um forte desequilíbrio em nível nacional.
Pelos dados do Ministério da Justiça, apenas 43% das
cidades brasileiras dispõem de um serviço de Defensoria Pública. Vejam bem: apenas 43% das cidades
dispõem desse serviço. Imaginem como é a situação
para o homem e para a mulher que moram no campo!
Esses, então, é que não têm condições de chegar a um
defensor para questionar, para requerer alguma coisa
da Justiça e, muito menos, para se defender.
Assim, como podemos concluir, em mais da metade das cidades, ainda não existe assistência jurídica
para os cidadãos mais pobres.
Aliás, durante a realização do IX Congresso Nacional dos Defensores Públicos, um dos corpos jurídicos
mais sensíveis do País, que contou com mais de 800
participantes e que aconteceu em Mato Grosso do Sul
entre os dias 16 e 19 de novembro passado, o tema
central de todas as discussões foi “Defensoria Pública:
Necessária ao Estado Democrático, Imprescindível ao
Cidadão”. Isso é que importa. Fala-se em Estado democrático. E o cidadão? Como é que pode haver um
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Estado democrático se o cidadão não tem assistência?
Dessa forma, não há Estado democrático.
Pelo assunto do encontro, que reuniu, em conferências e em painéis, os mais destacados membros
da Justiça brasileira, convidados e palestrantes internacionais, podemos dizer que os representantes brasileiros estão verdadeiramente empenhados em criar,
no País, um Judiciário rápido e de vanguarda, em que
o respeito aos direitos humanos e o acesso à Justiça,
à educação, à saúde e a outros direitos fundamentais
sejam realmente uma realidade ao alcance de qualquer
cidadão. O Brasil não tem mais condições de apresentar ao mundo uma Justiça que funciona apenas a uma
minoria privilegiada da sociedade.
Quero aqui fazer mais um comentário. É muito
comum vermos nos jornais ou na televisão a notícia
de que só vai preso quem é pobre, de que o colarinho
branco, o rico, não é preso. E a culpa é de quem? A
culpa é do Governo, que não abre concurso para defensor público, não cria condições para isso.
Vimos aqui que, em apenas 45% das cidades,
Senador Adelmir Santana, há defensores públicos.
Então, se o cidadão não é defendido, se não há quem
possa requerer alguma coisa para ele, como um juiz
vai poder fazer isso? O juiz apenas recebe a questão
depois de ela passar pelo Ministério Público. Então,
o batente principal é a existência do defensor público
para defender os interesses dos cidadãos.
Antes de prosseguir, quero ouvir o aparte do
Senador Adelmir Santana e, depois, o do Senador
Augusto Botelho.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Mozarildo, estou atento ao discurso de V. Exª, e me chama a atenção a passagem que faz referência à questão
educacional. Naturalmente, isso tem vinculações com
os tipos que são condenados, como bem disse V. Exª,
com as pessoas pobres, simples, que nem sempre têm
recursos para bancar bons advogados, bons defensores. Cabe à Defensoria Pública estar bem aparelhada
para defender esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que não tem acesso econômico às boas bancas de
advocacia. Mas o que me chama a atenção, como eu
disse, é a questão da educação. Não é somente por
que uma população não é educada que há crimes; há
outros tipos de crimes. Mas, fundamentalmente, precisamos nos ater à questão da igualdade de oportunidades. O erro está na partida, porque muitos brasileiros não têm acesso à educação, não têm acesso à
boa escola, e a escola pública deixa a desejar. Temos
uma dívida social imensa na área educacional, o que,
certamente, contribui para as divergências e para as
desigualdades, por haver, como eu disse, uma deﬁciência na partida, na escola inicial, na escola pública,
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na formação inicial dos nossos jovens, do nosso povo.
Então, congratulo-me com V. Exª quando faz referência
à questão das Defensorias Públicas, à questão da Justiça no Brasil, mas enfoco especialmente essa questão
educacional a que, en passant, V. Exª fez referência
no seu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Não há dúvida, Senador Adelmir Santana, de que a
educação é a locomotiva de todas as outras ações e
questionamentos. Há algo presente no País: as pessoas
que não tiveram oportunidade de se educar e de ter um
padrão de vida melhor estão vivendo uma realidade sofrida. É realmente uma coisa que faz mal ao Brasil. V. Exª
fala em educação, e vimos ontem um dado estatístico
sofrível: o Brasil está na rabeira no que tange à avaliação
da educação, comparado a outros países. Isso é lamentável. Não se investe em educação, não se investe em
assistência judiciária, portanto na Defensoria Pública,
e aí o País apresenta índices cada vez piores.
Senador Augusto Botelho, ouço V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Augusto Botelho (S/ Partido – RR) – Senador Mozarildo, V. Exª falou que o Brasil está na rabeira
porque, entre 64 países, estamos no 53º lugar. É a rabeira mesmo, estamos lá embaixo, o que é uma vergonha para um País como o nosso, que está prestes a se
tornar a quinta economia do mundo. Estamos na rabeira
com relação à educação. V. Exª traz à baila um assunto
muito importante, que é a assistência jurisdicional aos
pobres, esse descaso que se faz com as Defensorias
Públicas. É triste que São Paulo, um dos Estados mais
desenvolvidos, tenha um déﬁcit de 40% de defensores. Senador Mozarildo, li, em algum lugar, que Justiça
lenta não é Justiça, e a Justiça está desse jeito no Brasil porque os governos não lhe dão prioridade. Como
dizem que dão prioridade à saúde e à educação, também dizem que dão prioridade à Justiça, mas se ﬁca na
mesma coisa. Então, a sociedade precisa se organizar
para exigir que os governos cumpram suas promessas.
Não é possível que somente ladrão de galinha vá preso
neste País! É uma tristeza isso. Deveriam ser presas
igualmente pessoas de todas as camadas, mas não!
Os pobres não têm advogados, nem defensoria, e vão
presos. Parabéns a V. Exª, que é pai de dois juízes! Por
isso, está se preocupando tanto com a Justiça. Mas é
bom que V. Exª tenha informações mais ﬁdedignas, das
mãos dos seus ﬁlhos, para poder reclamar aqui, para
chamar atenção para o fato. Esperamos que haja uma
solução por parte desta Nação em relação à nossa Justiça. Parabéns pelo discurso de V. Exª!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Augusto Botelho, V. Exª mostrou o dado de
que somos o 53º País entre os 64 países avaliados
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nesse critério. É lamentável que estejamos assim na
área de educação, como é lamentável que estejamos
nessa situação no Judiciário.
O pior, V. Exª disse muito bem – nós dois somos
médicos –, é que, quando vai mal a saúde, a primeira
pessoa responsável que vem à cabeça é o médico. É
a mesma coisa no Judiciário: quando o Judiciário não
anda – às vezes, passam anos para que o juiz dê uma
sentença –, a primeira pessoa que é culpada é o juiz.
No entanto, não o é. É o sistema. Aliás, o juiz é vítima
do sistema, como o médico é vítima do Sistema Único
de Saúde (SUS) neste País.
Prosseguindo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que as imperfeições do sistema judiciário brasileiro fazem parte de um conjunto de grandes
deﬁciências estruturais que caracterizam nossas instituições. Seguindo esse raciocínio, acredito que não são
apenas os aspectos meramente técnicos que poderiam
contribuir para simpliﬁcar o andamento dos processos
ou para solucionar os enormes problemas que impedem
o funcionamento adequado do Judiciário. Como bem
sabemos, a questão é bem mais profunda, e a solução
só poderá vir realmente com uma verdadeira reforma
estrutural de todo o arcabouço da Justiça.
Para termos uma ideia do atraso em que nos encontramos, basta lembrarmos que a atual legislação
processual penal brasileira, haja vista que deveremos
votar ainda esta semana a proposta de sua reformulação – aliás, votamos ontem –, data de sete décadas,
ou seja, a proposta de reforma do Código de Processo
Penal, há sete décadas, vem sendo discutida e tramitando aqui. O Brasil contava apenas com 41,2 milhões
de habitantes. O nosso Código de Processo Penal está
defasado há quatro décadas.
Hoje, pelo resultado do Censo 2010, somos mais
de 190 milhões de habitantes e convivemos com uma
realidade urbana e socioeconômica inﬁnitamente mais
complexa do que quarenta anos atrás, logicamente. De
qualquer maneira, apesar da lentidão, muitos entenderam que é chegada a hora de mudar, e isso conta
positivamente para o futuro do País e da sociedade.
Não podemos perder a oportunidade histórica que
está à nossa frente para transformar completamente
o ordenamento jurídico do nosso País. Boa parte dos
mecanismos que ainda vigem estão completamente
defasados e já fazem parte de um passado remoto.
Eles foram concebidos em um espaço institucional fechado, extremamente elitista e excludente, totalmente
tutelado pelas elites agrárias e políticas que não tinham
qualquer compromisso com a maioria da sociedade.
Dessa forma, ao longo de toda a nossa formação, os
sucessores dessas elites mantiveram, a ferro e a fogo,
essas estruturas funcionando para tutelar o povo bra-
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sileiro, que nunca foi chamado para decidir os destinos da Nação.
Hoje, eu diria que o País está maduro para dar
esse salto deﬁnitivo em direção da modernidade e do
fortalecimento da democracia. Somos a oitava economia
do mundo e, em breve, pelo que se avalia, deveremos
subir nesse patamar, embora estejamos lá embaixo
na avaliação no que tange à saúde, à educação, aos
indicadores sociais e à Justiça também.
Temos uma das maiores populações do planeta,
ocupamos uma posição de ator importante no cenário internacional e estamos a um passo de galgar um lugar entre
os países mais desenvolvidos. Portanto, o Sistema Judicial
precisa acompanhar essas transformações, e, para isso,
não podemos mais ﬁcar atrelados ao passado.
Por ﬁm, gostaria de acrescentar que o alcance de
uma nova Justiça em nosso País não depende apenas
dos Senadores e dos Deputados Federais. Essa conquista extrapola as fronteiras do Congresso Nacional;
depende do apoio da maioria dos magistrados e dos
outros atores da Justiça, como os advogados, o Ministério Público, os defensores públicos, e das pressões
que podem ser exercidas pela sociedade e por suas
representações. Só assim, conseguiremos superar de
vez o atraso e preparar o Sistema Judiciário nacional
para enfrentar os novos desaﬁos deste século.
Portanto, quero encerrar meu pronunciamento,
cumprimentando todos aqueles membros do Judiciário
Brasileiro, desde o juiz de 1ª Instância até o Ministro
dos Tribunais Superiores, passando pelos servidores
técnico-administrativos e também pelos defensores
públicos, pelo Ministério Público, pelos advogados,
porque eles compõem realmente os grandes atores
da Justiça brasileira.
Solidarizo-me com todos os magistrados do Brasil,
mas, notadamente, com os magistrados e as magistradas do meu querido Estado de Roraima.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que lembra, no Congresso e para o País, o Dia
da Justiça.
Senador Mozarildo, eu só perguntaria por que o
dia 8 de dezembro foi escolhido. Mas o que interessa é
que V. Exª lembrou ao País e ao Congresso a Justiça.
E nós temos que entender que a democracia é
isto, acabou o L’État c’est moi, o absolutismo. Nós somos contra. Então, foi o povo que fez a democracia,
dividindo o absolutismo em três... que chamamos de
“poder” – mas eu acho errado, devia ser “instrumentos
da democracia”. Poder é o povo, que trabalha, que paga
impostos e a conta. Montesquieu, num aforismo, e com
sua inteligência privilegiada, dividiu o poder. Mas nós,
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como brasileiros, queremos dizer que a Justiça, temos
que entender, é uma inspiração de Deus. Quando Deus
chamou seu líder, ungido, Moisés, para guiar seu povo
– que somos nós –, entregou-lhe as tábuas da lei. O
ﬁlho de Deus, não tendo uma tribuna e, como nós, um
sistema de comunicação, bradou: “Bem-aventurados os
que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o reino dos Céus”. Foi um testemunho da sabedoria de Jesus. Atentai bem, Senador
Roberto Cavalcanti! Que ela é inspiração divina, mas é
feita por homens, falíveis, fracos, falhos.0
Então, é uma boa hora de haver uma reﬂexão para
passarmos a chamar de “instrumentos da democracia” o
que era chamado “poder” – o Executivo, a Justiça e nós, o
Legislativo. Poder é o povo, que trabalha e paga a conta.
Lacordaire disse: “A humildade une os homens; o orgulho
os divide”. Esse negócio de poder é muito orgulho. Não
têm e são equipotentes! Aí é que está o segredo.
Eduardo Suplicy, ó o telefone!
A democracia vamos ter quando tivermos competência de fazer um equilíbrio entre os três Poderes. Aí
é que é: um olhando para o outro, um freando o outro,
e não um engolindo o outro.
Mitterrand, morrendo, moribundo, com câncer,
escreveu um livro, Mensagem aos Governantes, alertando que os governantes deviam fortalecer os contrapoderes. Então, a Justiça é um dos Poderes, é o
mais... Mas nós queremos aperfeiçoá-la, aprimorá-la,
nunca ser contra, mas adverti-los de que é uma inspiração divina, mas é falível, feita por homens e que
se tem de frear!
Antonio Carlos Magalhães tornou-se um dos
maiores legisladores da história do mundo quando teve
a coragem de fazer uma CPI contra o Judiciário. E só
com uma CPIzinha o País conheceu os lalaus. Isso é
uma advertência que ﬁca na história.
A nossa República é nova, viu, Mozarildo? Há esses conﬂitos, esses confrontos, esses freios para encontrarmos o equilíbrio entre os três instrumentos que sustentam a democracia paga pelo povo, que é soberano.
Agora, é Roberto Cavalcanti que nós convidamos
para usar a tribuna. Ele, que representa o Estado da
Paraíba, o PRB.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, na verdade, antes de iniciar
efetivamente o nosso pronunciamento, eu gostaria...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com licença, só para deliberamos sobre o expediente,
que é urgente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Pois não.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o Requerimento nº 953, de 2010, do Senador
Geraldo Mesquita Júnior, lido em sessão anterior, solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa,
a ﬁm de participar de Audiência Pública da Comissão
de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do
Mercosul, para elaboração do “Informe Anual sobre a
Situação dos Direitos Humanos nos Estados Partes do
MERCOSUL”, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai,
no dia 9 de dezembro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aproveitando, ainda, porque eles vão... Senador Eduardo Suplicy, atentai bem!
Em votação os Requerimentos nºs 954 a 960,
de 2010, dos Senadores Sérgio Zambiasi, Inácio Arruda, Alfredo Cotait, Efraim Morais, Aloizio Mercadante,
Cristovam Buarque e Marisa Serrano, respectivamente,
lidos em sessão anterior, solicitando licença dos trabalhos da Casa a ﬁm de participarem da XXVII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em
Montevidéu, Uruguai.
Não havendo objeção do plenário, os sete requerimentos serão votados em conjunto. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Isso aqui foi motivo até de um discurso ontem, na
Câmara dos Deputados, sobre o Parlasul, do Deputado Eugênio Rabelo, do PP – CE. Ele já existe, está
funcionando e com muitas despesas para o País. Aqui
está o testemunho, viu, Mozarildo?
É isto que estão querendo passar, essa imagem
de que o Congresso está fazendo um ato religioso? Não.
É com muito custo que já está funcionando, embora
não tenha um resultado previsto por Simon Bolívar, por
Alfonsín, por Sarney e por todos aqueles que entendem
– viu, Roberto Cavalcanti? – que nós somos ﬁlhos da
Europa e isso aqui é para seguir o Parlamento Europeu,
que impede o acúmulo de posições pelo parlamentar
do Congresso e pelo parlamentar do Parlasul.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Atentai, Senador!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estão aprovados os requerimentos.
Dei andamento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está com a palavra.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço, Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
minhas desculpas!
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Que nada! V. Exª é merecedor de milhares
de créditos.
Na verdade, antes de fazer o nosso pronunciamento na tarde de hoje, eu gostaria de fazer três referências: uma, acompanhando o pensamento do Senador
Mozarildo Cavalcanti, porque hoje é o Dia da Justiça
e, por isso, nós todos temos de nos acostar a tudo o
que foi falado a respeito da Justiça. Nossas homenagens, da mesma forma, a todos os escalões, desde
os servidores do Judiciário da faixa mais singela até
às mais altas Cortes do Brasil no tocante à Justiça: o
STJ, o STF e demais tribunais regionais.
Então, a nossa referência pela passagem, hoje, dia
8 de dezembro, do Dia da Justiça, dia em que é inclusive
feriado para os advogados, para os juristas, para os juízes,
e feriado em algumas cidades como João Pessoa, como
Salvador, porém, em comemoração também do Dia de
Nossa Senhora da Conceição. Em Salvador, é muito forte
Iemanjá, o Dia de Nossa Senhora da Conceição.
Exatamente em alusão às bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, gostaríamos que reﬂetíssemos em
pedir saúde a nosso Vice-Presidente da República, Alencar, que na verdade ainda se encontra em São Paulo,
no Hospital Sírio-Libanês. Tenho certeza de que terá as
bênçãos de todos e terá, fundamentalmente, no dia de
hoje, Dia de Nossa Senhora da Conceição, uma proteção
especial, porque o ex-Senador e Vice-Presidente José
Alencar merece por demais a lembrança do nome dele.
Antes de iniciar, Senador Mão Santa, eu gostaria
de, na verdade, solidarizar-me com V. Exª pelo dia de
ontem: V. Exª não teve oportunidade de fazer o pronunciamento que estava previsto. Então, eu tenho certeza
de que hoje haverá tempo para V. Exª ser prestigiado
e ter a oportunidade de fazê-lo, porque tenho certeza de que V. Exª tinha algo muito importante a relatar
a todos nós na tarde de ontem. Porém, a sessão se
prolongou até quase 22 horas, quando foi encerrada.
E V. Exª era o próximo orador inscrito a ter acesso à
tribuna; porém, foi prejudicado. Tenho certeza de que
recuperará esse tempo na tarde de hoje.
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para
novamente abordar o tema da necessidade de disciplinamento, no Brasil, do setor de cartões de crédito,
cuja desregulamentação segue prejudicando boa parte
de seus milhões de usuários.
Dada a importância do problema dos excessos
nas cobranças de juros, por exemplo, esperávamos que,
nos oito anos em que esteve à frente da Presidência
do Banco Central, o Dr. Henrique Meirelles envidasse
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seus melhores esforços para equacionar o problema.
Sua anunciada saída do cargo parece indicar que não
teremos solução, a curto prazo, para um triste quadro
que merece grande atenção do Governo Federal.
Srªs e Srs. Senadores, tenho reproduzido, em minhas recentes falas sobre a problemática do chamado
“dinheiro de plástico” no Brasil, alguns dados estarrecedores, que, por essa razão, merecem ser reprisados
para que cada um de nós assimile não as quantias e
os números envolvidos propriamente ditos, mas, antes,
cada drama pessoal e familiar escondido na impessoalidade das estatísticas e dos valores.
Relembro, a propósito, que esse setor da economia cresce a um ritmo tão elevado que não é impossível
imaginar o cenário em que o cartão de crédito virá a
substituir até – para a maioria dos brasileiros – a quase totalidade das transações ﬁnanceiras atualmente
realizadas com dinheiro.
Esse é o mote, o propósito da campanha publicitária de uma das poucas bandeiras gigantes que
atuam no Brasil.
Nas propagandas de televisão, ﬁca patente que
o uso do dinheiro é enfadonho, cafona, redunda em
contratempos, como a espera na ﬁla do caixa eletrônico, de modo que seria melhor para todos usar, cotidianamente, o cartão de crédito.
A propósito do crescimento vertiginoso do uso dos
cartões, reiteramos que, entre os anos 2000 e 2010, o
número de transações passou de 0,9 bilhão para 7,1
bilhões, o que signiﬁca, em valor transacionado, um
salto de R$59 bilhões para nada menos que R$535 bilhões. Esses valores representam o crescimento anual
médio de 20%, ao longo de todo o período.
A Associação Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços (Abecs) garante que, em 2010,
o número de cartões em uso, no País, já atinge as 587
milhões de unidades, e o número de transações chegou a 534 milhões, o que redunda num faturamento de
R$40,1 bilhões. Ainda, segundo a Associação, os cartões representam 25% do consumo das famílias e 18%
de todas as negociações efetuadas anualmente.
Srªs e Srs. Senadores, todos os valores relativos a
transações com cartões de crédito no Brasil apontam para
a importância do balizamento legal do setor, que não pode
e não irá – a depender da nossa atuação no Parlamento – seguir operando sem a necessária regulamentação,
como em nossos dias. E não nos venham as operadoras
de cartão com a hipótese da autorregulamentação, já
aventada pelo setor desde o ano de 2007, porque esse
modelo não resolverá os problemas do cidadão.
As empresas laboram em erro ao tentaram a
regulamentação frágil, de fachada, que mantenha as
mesmas vantagens descabidas que são conferidas
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às operadoras, na moldura de um quadro pernicioso,
em que os consumidores pagam juros extorsivos, e o
comércio arca com o pagamento de elevadas taxas
de administração de cartões.
Srªs e Srs. Senadores, é lamentável pensar que,
após mais de uma década de operações das maiores bandeiras de cartão de crédito do Brasil, em setor econômico
oligopolizado – até recentemente um duopólio –, nós ainda não tenhamos um órgão verdadeiramente regulatório
do setor, que é campeão de reclamações no âmbito das
autoridades de defesa das relações de consumo.
Consciente do drama vivido por tantos milhões
de brasileiros, tive a oportunidade de conversar, por algumas vezes, com o Ministro Guido Mantega e com o
Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre
o assunto. Há poucos meses, mais exatamente no dia
29 de abril, ofereci ao Governo, em audiência com o
Presidente da República, minuta de Decreto Presidencial e Exposição de Motivos para resolver os principais
abusos das operadoras de cartões de pagamento, mediante a criação de mecanismos para a ﬁscalização e a
regulamentação do mercado setorial pelo Banco Central do Brasil. Ontem, ﬁz o mesmo com o Dr. Alexandre
Tombini, futuro Presidente do Banco Central, durante
sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na verdade, trago aqui, nobre Senador Mão Santa, a cópia do documento que apresentei. Eu o argui
e, depois, apresentei um expediente no qual lhe encaminhava novamente esse decreto, que poderia ser
assinado pela Presidência da República.
O objetivo do projeto, que esperamos ter melhor
sorte sob os auspícios da Presidente Dilma Rousseff,
reside em “deﬁnir os limites e possibilidades do poder
de autorização, ﬁscalização e regulação do Banco
Central sobre a indústria de cartões de crédito quando
esta executar operações e serviços de natureza dos
executados pelas instituições ﬁnanceiras”, de modo a
promovermos a competição e, fundamentalmente, a
concorrência saudável do mercado.
Srªs e Srs. Senadores, a proximidade do Natal
aumenta nossas preocupações acerca do destino de
milhões de famílias que, por conta das facilidades no
acesso ao crédito pela via dos cartões, haverão de
sofrer penúrias e privações para arcar com o pagamento de dívidas a juros que, por vezes, tangenciam
a indecente proporção de 320% ao ano.
Se quisermos para o Brasil um capitalismo saudável, que remunere o trabalho e a iniciativa privada, e
não o lucro exorbitante sem causa real, necessitamos
enfrentar, politicamente, esse problema, em favor da
sociedade e do interesse público, uma vez que, nos
marcos da modernidade atual, os cartões de crédito
vieram para ﬁcar, como meio de pagamento.
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No passado, um eminente pensador socialista,
Lênin, aﬁrmou que “tudo o que é sólido desmancha no
ar”, e as transações com cartão de crédito parecem, realmente, ter desmaterializado até mesmo o dinheiro.
Queremos contar com o Congresso Nacional e
com as autoridades constituídas na área econômicoﬁnanceira do Governo para que a decência e a justiça,
na relação das operadoras de cartão de crédito com
sua vasta clientela, não se desmaterializem e não virem pó, à custa da vida, do trabalho e do bem-estar
econômico de tantos milhões de brasileiros.
Era esse, Sr. Presidente, o apelo que, mais uma
vez, faço desta tribuna. V. Exª é testemunha de que, meses atrás, eu trazia aqui uma fatura de cartão de crédito
em letras minúsculas. V. Exª, com uma lupa, teve que
identiﬁcar que eram juros cobrados de mais de 540%.
É essa a nossa bandeira, a qual não abandonarei. Espero que, no Senado Federal, um outro Senador ou outros parlamentares a abracem na próxima
Legislatura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Roberto Cavalcanti usou mais uma vez a tribuna,
combatendo os extorsivos juros dos cartões de crédito
aplicados no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
lido, em sessão anterior, o Requerimento nº 944, de
2010, em aditamento ao Requerimento nº 23, de 2010,
do Senador Inácio Arruda e outros Srs. Senadores, solicitando que a Sessão Especial destinada a comemorar
o centenário de nascimento do cantor e compositor Noel
Rosa seja transformada em homenagem no Período do
Expediente da Sessão do dia 16 de dezembro.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
V. Exª está sendo chamado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente. É sobre o requerimento.
Eu gostaria de indagar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sim, mas V. Exª já está sendo convidado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim, sim, mas sobre o requerimento...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas pode falar. A tribuna é de V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas é sobre o requerimento de homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas o senhor pode dizer!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Mas é uma indagação, Sr. Presidente.
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Neste ano, comemoram-se os cem anos de Noel
Rosa e também de Adoniran Barbosa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aqui só tem Noel Rosa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Então, eu gostaria de sugerir... Quem é o autor do
requerimento?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Arruda. Senador Inácio Arruda e outros.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Inácio Arruda. Se não houver objeção, vou
consultá-lo para que possamos fazer, porque é próprio,
no mesmo dia, tanto a homenagem a Noel Rosa quanto
a Adoniran Barbosa, dois grandes compositores brasileiros que completariam 100 anos nessa data.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª tem oito dias para viabilizar. Faça um documento
para formalizar o seu desejo, com a assinatura de seis
Senadores e a aquiescência do Senador,...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Inácio Arruda, nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ...
cujo requerimento foi aprovado agora.
V. Exª é convidado para usar a tribuna, para uma
comunicação inadiável.
Eduardo Suplicy representa o Estado de São
Paulo e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, eu queria assinalar, dentre tantas
presenças na tribuna de honra e nas galerias do Senado, que está aqui o Sr. Luciano Souza Cotrim. Hoje
e ontem, o Senado se dedicou à questão de assegurar direitos a pessoas com deﬁciência, e ele disse que
teve diﬁculdades, hoje, até de vir ao Senado, porque
no metrô queriam cobrar dele, ainda que, visivelmente, ele tenha deﬁciências nas suas mãos, e que ele
considera adequado ter o direito de usar o metrô sem
necessidade de pagar. De alguma maneira, algo de
que podemos tratar no Senado: os direitos das pessoas com diversos graus de deﬁciência.
Eu gostaria, Sr. Presidente – e, de alguma maneira,
isso está relacionado aos diversos direitos das pessoas
no Brasil –, de falar da cerimônia que tive a honra e a
felicidade de presenciar, em que, na presença da Ministra Márcia Lopes, do Ministério do Desenvolvimento
Social, da Presidenta da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e perante cerca de 500 pessoas, grande
parte delas pessoas que trabalham nos programas do
Ministério do Desenvolvimento Social, comemoraramse os sete anos do Programa Bolsa Família.
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Estavam presentes, Sr. Presidente, sete mães beneﬁciárias do Programa Bolsa Família, Ana Paula Santos Pereira, Débora Camila de Carvalho, Dulce Mônica
Soares de Oliveira Santos, Paulina Oliveira do Rosário,
Isabela Rubens de Lima, a índia xavante Rita, Jeanne
André e Bárbara Celeste da Anunciação Alves.
Coube justamente a Ana Paula Santos Pereira,
do Espírito Santo, fazer, além de todas que o ﬁzeram,
por meio do vídeo que foi gravado e apresentado em
DVD ... Ali, a jovem Ana Paula, mãe de duas crianças,
e mais um membro da sua família apareceram no vídeo. Todos ﬁcamos comovidos quando a mãe de Ana
Paula disse: “A minha vassoura é a caneta da minha
ﬁlha”, numa referência à possibilidade que a ﬁlha teve
de estudar graças ao Programa Bolsa Família.
Ela recebeu um abraço comovido, apertado e
prolongado do Presidente Lula, que disse ter sido essa
a frase mais signiﬁcativa que ouviu nos oito anos em
que ﬁcou Presidente da República.
Há alguns trechos do discurso do Presidente que
me parecem de grande signiﬁcado e que eu gostaria
de reproduzir.
A certa altura, o Presidente mencionou:
(...) quando você tem 65 anos de idade o
coração já está que nem coração de passarinho:
mais devagar, menos emoções. Mas eu penso
que o depoimento que essas companheiras
prestaram, e a que nós assistimos no telão, demonstram o acerto da nossa teimosia. Primeiro
porque, quando nós começarmos o Programa
Fome Zero... E é importante lembrar (...), ele foi
pensado ainda no Instituto Cidadania, antes de
eu ser Presidente da República.
E nós fomos vítimas de muitas criticas.
Aliás, acho que o companheiro José Graziano, que foi o primeiro Ministro, o companheiro
Patrus, depois, e as companheiras que participaram do programa muitas vezes foram
dormir inconsolados com a quantidade de
matérias publicadas contra o programa Fome
Zero. Algumas até por ignorância; outras, um
pouco de ignorância e um pouco de má-fé; e
outras, crítica política sem nenhum fundamento, aquela de que o programa era populista,
de que o programa era um programa que não
tinha resultado, que eu deveria estar pegando
esse dinheiro e aplicando em uma estrada. Aí,
depois, inventaram a tal da porta da saída, ou
seja, porque incomodava as pessoas o fato de
os pobres terem acesso ao mínimo necessário, que até então não tinham. E eu lembro
quantas vezes o Graziano, ele via jornal, ele
entrava no meu gabinete, parecia que ele ia
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ter um infarto de tanta pressão, de tanta crítica.
Outros diziam que era esmola e não faltaram
adjetivos para acusar o programa, ou seja,
pessoas que nunca se importaram com outros
que tomavam bilhões emprestado e que nunca pagaram se importavam com 80, com 70,
com R$100,00 que a gente decidiu dar para a
parte mais pobre da população.
Isso demonstra como estava incrustada
na consciência das pessoas que governavam
este País há muito tempo a ideia de que “olha,
tem uma parte da sociedade para quem nós
vamos governar e tem uma parte da sociedade
que a natureza toma conta. Não importa que as
crianças morram de desnutrição, não importa
que as crianças morram no parto, não importa
que as pessoas vivam 48 anos, 50 anos, não
importa que uma mulher de 30 pareça uma
mulher de 70, não importa. Os pobres, a gente
os utiliza como dado estatístico.
Pois bem, o Presidente ressaltou não apenas as
qualidades do programa que se transformou no Bolsa
Família e que hoje atinge cerca de 12,8 milhões de famílias participando diretamente e todos aqueles que
participam também do Programa de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que correspondem a aproximadamente 3,5 milhões de famílias.
Há aquelas famílias, que são 8 milhões de pessoas,
que estão no programa de Previdência Rural, que é
muito signiﬁcativo, e há 13,4 milhões de pessoas que
são atendidas pelo programa Luz para Todos.
Ressaltou o Presidente:
Só para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia, são quase 2,7 mil ligações
em casas que viviam no século XVIII e que
nós trouxemos para o século XXI. E quando a
gente traz o Luz para Todos, a gente traz uma
televisão em seguida, a gente traz um liquidiﬁcador, a gente traz uma geladeira, a gente
traz uma casa de farinha, a gente traz alguma
coisa que signiﬁca progresso. Além de que foi
um programa que gerou, ao longo da sua implantação, 345 mil empregos e um programa
que o Governo Federal investiu R$14 bilhões,
mais do que o Bolsa Família.
Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a
transcrição do discurso do Presidente Lula, que, com a
Ministra Márcia Lopes ontem, comemorou os resultados
tão positivos do programa Bolsa Família, que contribuiu
signiﬁcativamente para a redução da pobreza absoluta,
como também do Coeﬁciente de Gini, de desigualdade.
Esse coeﬁciente, conforme tenho ressaltado, diminuiu
de 0,59 para 0,53, de 2002 para 2009.
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Mas, como serão os próximos passos? O Presidente Lula comentou comigo que, com a descoberta do
pré-sal, das reservas de petróleo no fundo do oceano
Atlântico, vamos ter possibilidades efetivas de avançar,
de realmente erradicar a miséria, a pobreza absoluta
no Brasil, prover boas oportunidades de educação,
desenvolver a ciência e a tecnologia, cuidarmos do
meio ambiente e provermos melhores condições de
atendimento à saúde para toda a população.
A propósito, Sr. Presidente, gostaria de aqui mostrar
algo relacionado ao que tenho chamado a atenção. Reﬁro-me ao conceito da renda básica de cidadania. Quero dizer que, no último sábado, a convite da Federação
Universitária Argentina, falei para os principais dirigentes
estudantis argentinos, que ﬁcaram entusiasmados com
a proposta da renda básica de cidadania.
Gostaria de ressaltar que, por todos os países do
mundo, este conceito vem ganhando importância, inclusive na Alemanha Federal, na República Federativa da
Alemanha. Tenho, aqui, o que o nosso Assessor Thales
nos trouxe há poucos dias da Alemanha. Trata-se de um
folheto que foi distribuído por três mil pessoas, que estavam
diante do Portão de Brandemburgo estavam a distribuir,
para formar um novo partido político, denominado Pirata,
que defende a renda básica incondicional para todos –
einkommen für alle. E aqui, neste pequeno cartaz, com a
ﬁcha de inscrição para quem quiser se inscrever – Senador
Mão Santa, se V. Exª quiser se tornar um cidadão alemão,
pode se inscrever também –. Então, aqui está como é, sinteticamente num desenho, o capitalismo, em que, a pessoa
que tem uma bolsa com muito dinheiro aponta a sua arma
para o cidadão sem capital na mão, o trabalhador, com a
inscrição abaixo: capitalismo. No segundo quadro, está o
comunismo, em que o cidadão que está sem a bolsa de
dinheiro aponta o seu revólver para a pessoa que está
com a bolsa com dinheiro: o comunismo. E, ﬁnalmente, o
terceiro desenho, em que tanto um quanto o outro têm a
bolsa cheia de dinheiro, porque todos passam a ter renda básica como um direito à cidadania e, neste caso, não
há ninguém apontando a arma para quem quer que seja,
Presidente Senador Mão Santa.
Daí por que tenho procurado dizer à Presidenta
eleita Dilma Rousseff e ao próprio Presidente Lula o
quão importante será darmos os passos na direção da
instituição da renda básica de cidadania.
Portanto, meus parabéns à Ministra Márcia Lopes,
ao Presidente Lula, aos Ministros Patrus Ananias, Ana
Fonseca, ao próprio José Graziano da Silva, à Ministra
Benedita da Silva e a todos aqueles que colaboraram
para o desenvolvimento dos programas de transferência
de renda, inclusive àqueles que primeiro formularam
os Programas Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, que
eram programas de garantia de renda mínima, associa-
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dos às oportunidades de educação. Em breve – espero
– teremos no Brasil o exemplo pioneiro da instituição
de uma legítima renda básica de cidadania para todos os cidadãos brasileiros, inclusive os estrangeiros
aqui residentes há cinco anos ou mais. Se fosse hoje,
seriam 190 milhões e 700 mil habitantes, conforme o
resultado do último senso feito pelo IBGE.

DEZEMBRO 2010

Dezembro de 2010

Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, vamos chamar um orador inscrito.
Estava há pouco na sala o Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Exª está ou já se retirou? (Pausa.)
Se S. Exª não está, vamos chamar o Senador
que está presente: Antonio Carlos Valadares.
Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª está
inscrito aqui... Parece-me que como Senador ele não
está atendendo mais, e sim como Ministro. (Pausa.)
V. Exª está inscrito.
O Senador Antonio Carlos Valadares representa
o Estado de Sergipe e o PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª
pela generosidade de ter-me lembrado de que eu estava inscrito.
Eu estava, há pouco, em um encontro do PSB,
um seminário sobre as experiências socialistas do Executivo do Brasil, antes, porém, de haver saído de uma
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reunião, no Senado, muito importante, aliás de duas
reuniões: uma, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em que discutimos, debatemos, com o
Presidente da Comissão, Senador Demóstenes Torres,
assunto que é do interesse dos juízes do Brasil inteiro,
vez que trata das férias dos magistrados, proposta de
autoria do Senador Valter Pereira, e que teve a inclusão também das férias do Ministério Público, como
não poderia deixar de ser, porque isso já consta da
Lei Orgânica do Ministério Público, e da Defensoria
Pública, assim como da Advocacia-Geral.
Essa proposta, de autoria do Senador Valter Pereira, tem o objetivo de proporcionar aos advogados
do Brasil o direito às férias, por que, se não há férias
deﬁnidas para os juízes, os advogados continuarão atuando para não perderem os prazos e, não perdendo os
prazos, seus clientes não vão tomar prejuízos. Dando
continuidade ao processo, os juízes não tendo férias
deﬁnidas, como queremos fazer constar na Constituição, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro
(férias coletivas e individuais, que serão deﬁnidas pe-
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los Tribunais), a OAB se interessou por esse projeto,
tanto que estava presente à reunião o Presidente da
OAB nacional, o advogado, Dr. Ophir Cavalcante. Também, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu tive
a oportunidade de comparecer, quando foi aprovada
uma proposta, da mais alta importância, para o Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Mais
de US$30 milhões, que serão tomados junto ao BID,
recursos estes, aliás, que deverão ser pagos no prazo
de 25 anos, para obras de pavimentação, drenagem,
construção de creches; enﬁm, obras estruturantes e
importantes para a melhor qualidade de vida do povo
que reside na capital de meu Estado, Aracaju, tendo
como Relator dessa matéria o Senador Inácio Arruda,
do PCdoB do Estado do Ceará, que fez um brilhante
parecer, aprovado por unanimidade pela Comissão de
Assuntos Econômicos.
Após essas duas reuniões, eu fui ao seminário
do PSB.
O seminário do PSB está sendo organizado pela
Fundação do Partido – Fundação João Mangabeira.
Tem o objetivo primacial de proporcionar aos novos
administradores, não só governadores como também
prefeitos, escutar de técnicos e também dos próprios
governadores já em exercício na função sobre projetos que estão sendo desenvolvidos pelo PSB nos
Estados governados por socialistas. Não deixa de ser
um seminário da mais alta importância, porque vai
transferir conhecimento, vai transferir experiências, vivências daqueles que, dirigindo os Estados, dirigindo
os municípios, encontraram soluções básicas para os
problemas locais.
Não é fácil governar nos dias atuais. Há uma pletora de leis, uma imensidão de leis, um cipoal de leis.
Se não forem bem interpretadas, certamente, o administrador poderá cometer erros que redundarão em
punições graves, que podem variar desde um simples
pagamento de uma multa até a própria cassação do registro ou de uma candidatura possível desse gestor.
As nossas leis existem hoje justamente para punir
os abusos que vez por outra são cometidos pelos nossos administradores. A Lei de Responsabilidade Fiscal
tem que ser observada de forma estrita a ﬁm de que os
limites ali concebidos, tanto para o Poder Legislativo
como para o Poder Executivo e o Poder Judiciário, não
sejam ultrapassados. Do contrário, isso poderá resultar
em punição do gestor público e da própria instituição,
que se tornará inabilitada para a assinatura de qualquer convênio com entes federais ou para a obtenção
de ﬁnanciamento para obras estruturantes do Estado
ou do Município.
Portanto, eu quero, neste momento, aproveitar o
ensejo para felicitar o presidente do Partido, o presi-
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dente do PSB, o Governador Eduardo Campos, que
teve uma vitória brilhante. Mais de 84% do eleitorado
de Pernambuco foi às urnas e o elegeu governador.
Ele é um dos exemplos de como se deve administrar a
coisa pública: com transparência, com honestidade e,
acima de tudo, com o compromisso social de realizar
pela educação, pela saúde, pela habitação, pela melhoria das estradas, na montagem de uma infraestrutura
forte em um Estado nordestino que precisa realmente
se preparar para os dias do amanhã.
Sr. Presidente, acredito que o Senado Federal,
nesta legislatura, cumpriu um papel importante, um
papel republicano. Vários Senadores voltaram, outros
não voltaram. Os que voltaram, naturalmente, tiveram
mais sorte, tiveram um ambiente mais favorável, porque
a questão de voltar ou não às vezes não depende do
candidato, depende das circunstâncias, da conjuntura,
porque ninguém é melhor do que o outro.
Um Senador como Osmar Dias, por exemplo, é
um Senador exemplo, um Senador padrão, com um
comportamento que honra este Senado. Não vai voltar. Ele não volta, mas eu tenho certeza absoluta de
que contará sempre com admiração dos seus pares,
pelo respeito que ele aqui granjeou em face do trabalho realizado.
O Senador Arthur Virgílio, esta ﬁgura monumental
do Parlamento brasileiro, este homem que tem a simpatia de todos os partidos porque, apesar dos embates, muitas vezes acalorados, jamais o Senador Arthur
Virgílio foi capaz de ofender um colega seu, sempre
se utilizando da tribuna e da palavra, que ele sabe
usar com maestria, para mostrar as suas ideias, para
ediﬁcar este Parlamento com um discurso grandioso.
Não volta, mas ﬁque certo, Senador Arthur Virgílio, de
que V. Exª contará não só com a minha admiração e
com o meu respeito, mas de toda esta Casa, que lhe
devota muito carinho, muita amizade.
O Senador Mão Santa...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª permite, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Com muito prazer, concedo a V. Exª o
aparte, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu só tenho
que registrar que, de fato, a nossa relação foi construída no passo a passo, do mesmo modo que procurei
construir relação boa, positiva, com todos os meus
adversários e, obviamente, com todos os meus aliados. Nós conseguimos provar aqui, pessoas como V.
Exª, eu próprio tentando, que é possível se ter divergências profundas, duras, sem que isso aí descambe
para o desforço pessoal. Sobre o episódio da eleição
que disputei no Amazonas, não como pano de fundo,
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mas como um dos itens da fala que proferirei, eu me
reservo a deixar isso para quarta-feira que vem. Terei
muita honra se puder contar com V. Exª neste plenário.
Por ora, eu agradeço a V. Exª pela grandeza e pela generosidade, que, aliás, são suas marcas. Essas fazem
de mim seu colega por enquanto e eternamente seu
amigo e admirador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Arthur Virgílio. V. Exª
merece nossas homenagens e o faço com a maior
sinceridade, porque isso parte do fundo do nosso coração, da nossa alma e da memória que V. Exª construiu com seu trabalho.
Senador Mão Santa, grande ﬁgura da política do
Piauí e do Brasil, V. Exª cumpriu religiosamente com
seu dever nesta Casa, foi um exemplo. Não há uma
só sessão... Praticamente em todas as sessões realizadas aqui no Senado Federal nós contamos com
a sua presença no plenário. E agora, nestes últimos
dois anos, V. Exª presidiu cotidianamente o nosso Senado Federal, sempre com aquela desenvoltura, com
o conhecimento intelectual, com aquelas frases que V.
Exª aprendeu nos livros e que, com sua sabedoria e
sapiência, sempre animou, entusiasmou a todos nós.
Daquela Presidência, V. Exª construiu a reputação de
um Senador assíduo, trabalhador, competente e amigo de todos.
V. Exª não volta por enquanto, mas é novo, ainda
poderá fazer outra tentativa e, quem sabe, teremos V.
Exª de novo aqui no Senado Federal ou mesmo na Câmara dos Deputados, compondo este grande mosaico
político do Brasil, que é o Congresso Nacional.
O Senador Augusto Botelho, esse médico exemplar, companheiro dileto, homem devotado à saúde,
à melhoria das condições de vida da população. Eu
o homenageio por tudo que fez V. Exª no Partido dos
Trabalhadores aqui no Senado Federal em favor do seu
Estado, em favor do seu povo, em favor do povo brasileiro. Na Comissão de Assuntos Sociais, V. Exª foi um
destaque merecedor de elogios e de reconhecimento
de todos os Senadores e Senadoras que compõem
esta Casa.
O Senador Papaléo não volta por enquanto. Porque ainda é muito jovem terá outras oportunidades
para prestar serviços ao seu Estado e à nossa Nação. V. Exª foi cumpridor dos seus deveres. Eu que
acompanho detidamente a atuação parlamentar dos
nossos companheiros posso dizer que V. Exª é um
exemplo, não só na tribuna como nas comissões, na
apresentação de projetos e de propostas viáveis, da
coragem que sempre teve em defender a grandeza e
a força da democracia que é exercitada aqui no Congresso Nacional. V. Exª, com a sua palavra, sempre
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valorizou o Senado Federal, o Congresso Nacional,
como instrumento indispensável para a liberdade, para
a democracia e para a força que deve ter a mídia, a
imprensa nacional.
Se nós temos hoje liberdade de imprensa, com os
jornais escrevendo tudo que querem, naturalmente, tudo
isso só pôde ser feito graças à luta desenvolvida pelo
Congresso Nacional, por Parlamentares como V. Exª,
que podem não concordar, mas não divergem quanto
à liberdade de imprensa. V. Exª pode não concordar
com determinada opinião, mas jamais criará qualquer
fator impeditivo para a liberdade de imprensa.
V. Exª merece o nosso carinho, o nosso respeito.
Não volta, por enquanto, mas ﬁcará a sua passagem
marcada nesta Casa como a passagem de um Senador que cumpriu com o seu dever.
Eu quero também fazer uma homenagem ao
Senador Tasso Jereissati, que acaba de entrar nesta
Casa. Fez oposição, mas, na Oposição, exercitou seu
mandato com coragem e coerência, sem distorcer os
fatos, trazendo para o debate as grandes questões do
seu Estado e as grandes questões nacionais.
V. Exª foi relator de várias matérias, muitas delas
importantes, que construíram uma vida melhor para o
povo brasileiro. V. Exª foi relator da reforma administrativa do Senado Federal, que agora, hoje, já chegou
à Comissão de Justiça, uma prova evidente de que
o Senador Tasso Jereissati foi um Senador atuante,
cumpridor do seu dever e deu uma parcela ponderável,
muito forte, para a valorização do Poder Legislativo.
V. Exª não volta, por enquanto. V. Exª ainda é bastante jovem, mas deixou a sua marca, fez história nesta
Casa, pela sua tenacidade, pela sua resistência, pelo
seu denodo em defender suas ideias e opiniões.
O Deputado Sérgio Guerra volta, para a Câmara
dos Deputados, para a Câmara Baixa. Sai da Câmara
Alta e vai para Câmara Baixa, mas sempre com esse
ar cavalheiresco, essa cordialidade típica do homem
pernambucano. V. Exª, que é do PSDB, igualmente,
como o Senador Tasso Jereissati, haverá de dar continuidade ao seu trabalho no Senado Federal, pontiﬁcando, como grande Presidente de Partido, um homem
conciliador, um homem da palavra, um homem de
entendimento, a ﬁm de construirmos aqui no Senado
Federal um diálogo importante para o fortalecimento
do nosso Congresso.
O Senador Cícero Lucena, que está ali, não se
candidatou, mas tem ainda quatro anos de mandato.
Ele queria ser candidato a Governador. Não pôde ser
candidato a Governador. V. Exª é um homem de sorte, e o Senado ganhou muito ao trazê-lo de volta para
cá, porque V. Exª fez um grande trabalho e continuará
fazendo, como Senador da República.
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Enﬁm, peço desculpas se esqueci de alguém,
mas gostaria de...
O Senador Eduardo Azeredo foi eleito Deputado
Federal. O nosso Senador pelo Estado de Alagoas, Tenório, não voltará, mas teve um papel importante, principalmente na área da agricultura, na área empresarial,
em que é especialista, é um homem trabalhador, um
homem que defendeu com aﬁnco o Estado de Alagoas.
Parabéns a V. Exª. O Senado sentirá a sua falta, a sua
experiência, a sua cordialidade, o seu engajamento
com as coisas boas que o Brasil está construindo.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador, se
me permite um aparte, gostaria de dizer que Alagoas,
apesar de separado ou unido pelo rio São Francisco
ao Estado de V. Exª, se sente absolutamente representado também pelo seu trabalho, pela sua presença
nesta Casa. Então, não farei falta, digamos, porque V.
Exª estará aqui em defesa dos interesses do Brasil,
que é a principal função desta Casa. Mas tenho certeza de que Alagoas, sua vizinha, estará no seu coração
e sempre será lembrada nas horas de necessidade.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador, se V. Exª precisar de alguma
coisa para o seu Estado, V. Exª sabe que eu serei o
quarto Senador de Alagoas.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após o brilhante pronunciamento do Senador Antonio Carlos Valadares, a Presidência convoca
sessões deliberativas extraordinárias, destinadas à
apreciação do Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2010, que reforma o Código de Processo Civil, a realizarem-se no dia 14, terça-feira, às 11 horas, e no dia
15, quarta-feira, às 11 horas e às 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que está convocada sessão solene do Congresso
Nacional, destinada a comemorar o Dia do Marinheiro,
amanhã, dia 9 de dezembro do corrente, às 10 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados.
Dando sequência à alternância entre oradores
inscritos e lideranças, concedo a palavra ao Senador
Mão Santa, Líder do PSC, do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Saúdo o Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside esta reunião de 8 de dezembro, os
Parlamentares na Casa, os brasileiras e as brasileiros
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aqui no plenário, bem como os que nos acompanham
pelo Sistema de Comunicação do Senado.
Arthur Virgílio, errare humanum est. Nós erramos.
A nossa chapa deveria ser: Rita Presidente e José
Serra vice. Aí estaríamos numa boa. E nós estamos
aqui... Mas é assim mesmo.
Papaléo, é o seguinte: temos de entender as coisas. Ouviu, Mozarildo Cavalcanti? Quis Deus que V. Exª
estivesse aí, porque V. Exª entende bem. Eu o respeito
não como médico, mas como líder da classe médica,
como o líder maior do seu Estado, Roraima, e da Amazônia – V. Exª tinha de ser o Ministro da Amazônia – e
como o maior líder maçônico que nós temos.
Então, Alvaro Dias... Atentai bem, Alvaro Dias!
Não é mole substituir o Arthur Virgílio. Era o Pelé, aí
entrou Amarildo. Ele fez gol e ganhou a Copa. Agora o
Pelé daqui é o Arthur Virgílio, louro, o Pelé louro.
Atentai bem! Vamos entender o que é a democracia. A ignorância é audaciosa. Nós não temos nada
ou muito pouco a ver com esse negócio do Oriente.
Alá não é meu Deus, Maomé não é o meu guia, nós
não somos muçulmanos, que maltratam as mulheres,
não é Rita? Temos a ver com essa velha Europa; ela
nos descobriu. Ela é que fez nascer a democracia, o
povo, o povo que eu e Arthur Virgílio vamos ser, mas
um povo de vergonha, de moral e dignidade, não um
povo que não pensa, que se vende, que é enganado.
Somos aquele povo, Arthur Virgílio, que gritou “liberdade, igualdade e fraternidade”. Caíram os reis de todo o
mundo – o daqui levou cem anos para cair, mas caiu.
E o processo começou quando D. João VI disse “Filho,
coloque a coroa antes que um aventureiro...” – o aventureiro era Simon Bolívar, sonhador, San Martín.
Atentai bem: nós somos ﬁlhos da Europa, por isso
somos cristãos; por isso gostamos do vinho, tratamos
as mulheres com amor. Nós somos ﬁlhos da Europa,
ou de português ou de espanhol. O que dá certo lá dá
certo aqui. Essa é a verdade; não é isso?
Então o mundo foi melhorando... Quando a Europa entrou em briga, em guerra, em confusão, houve um líder Winston Churchill, que uniu a todos. Olha
que não é mole! Pegou a Rússia e os Estados Unidos
e disse: “Stalin e Franklin Delano Roosevelt, vamos
embora juntos combateu o absolutismo, Hitler, Mussolini, os kamikazes do Japão”. E nós ganhamos, não
é verdade?
Então, instalou-se a democracia. O próprio Getúlio, que não era, teve de ceder. Era um homem bom,
mas não era democrata, estava no absolutismo, que
não é bom. E as coisas foram melhorando, e instalaram-se os parlamentos... Velho, velho, velho... Só Péricles, lá na Grécia, conseguiu fazer uma legislação
sem parlamento.
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Eis que adentra esse símbolo, o nosso Presidente
José Sarney. E é muito oportuno ele estar chegando,
porque é justamente... Os parlamentos ﬁzeram a democracia crescer e estão dando certo. A democracia
representativa, deixou de ser a da Grécia, deixou de
ser a de Péricles – no século de Péricles se fez uma
Constituição –, passou a ser simbolizada pelo parlamento italiano, por Cícero, que dizia “O Senado e o
povo de Roma”. Eu posso dizer: o Senado e o povo
do Brasil. Presidente Mozarildo, e os parlamentos se
consolidaram.
Aqui, por que somos um parlamento bicameral?
Porque o nosso líder maior, Rui Barbosa – enfrentando uma diﬁculdade da nossa democracia, quando o
segundo governo militar da República, o do Marechal
Floriano, o Marechal de Ferro, perseguiu-o –, vai à
Argentina para depois se ﬁxar na Inglaterra. E viu e
aprendeu: a democracia, mesmo monárquica, bicameral. E essa democracia é rica. Um quadro vale por
mais de dez mil palavras.
Eu até agradeço a nossa grandeza, e, se derrubamos aquele regime... O povo, sábio, derrubou aquele
regime nas ruas, gritando, enquanto o rei dizia “L’État
c’est moi”. Lá nasceu a divisão de poder.
E atentai bem, ô Cícero Lucena, como nós somos
felizes. Luís XIV disse “L’État c’est moi”; o Presidente
Sarney, que ora assume, poderia dizer, se fosse vaidoso, se não fosse humilde, se não seguisse os desígnios
de Deus: a democracia sou eu. Ele poderia dizer que
a democracia são os três Poderes. Aliás, eu os chamo
instrumentos da democracia. Foi uma vaidade de Montesquieu... Poder é o povo, que paga a conta! Mas ele
poderia dizer, porque foi um homem da Justiça...
Presidente Sarney, hoje é aniversário da Justiça.
V. Exª, que é advogado... Onde começa essa inspiração
divina da Justiça? Com Deus entregando as leis a Moisés, e o Filho de Deus bradando “Bem-aventurados os
que têm fome e sede de justiça”, mostrando que ela é
divina, mas que é feita por homens – às vezes, falhos;
às vezes, fracos. Mas também passou pelo Poder Executivo. Eu não iria dizer do Maranhão, que conheço. Eu
sou vizinho... Somos vizinhos, o povo do Piauí... Foi
o mais extraordinário Governador do Maranhão. Mas
eu diria que foi o Executivo que atravessou o Mar Vermelho mais revoltoso, que foi a transição democrática,
com paciência, com tolerância e com sabedoria. E o
legislador? Aqui está: o único que foi três vezes Presidente desta Casa. Ontem mesmo, vencia os bloqueios
das aeronaves: resistência ímpar! Chegava aqui para
dar uma face: a da melhoria de nossas leis brasileiras
no Processo Penal, que se mandava para a Câmara
Federal. Então, V. Exª mostra essa grandeza.
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Mas quero dizer que são os parlamentos... E estou aqui e vou fazer minhas... Recebi de um Deputado
Federal... O problema existe, e o mundo é assim. Deus
não abandona o mundo. Havia um monstro gigante,
e ele diz: “Davi, vai vencer Golias.” Um povo escravo:
“Moisés, vai libertar seus escravos.” E, novamente,
cai nas mãos do Presidente Sarney a destinação da
democracia, não do Brasil, não da América, mas do
mundo! Esse negócio de Parlasul é realidade.
Sr. Presidente, vou ler agora... Não podemos esconder a verdade. Temos de buscar sabedoria, para
aceitar a verdade, a sabedoria que vale mais do que
o ouro e a prata que V. Exª tem – e existe muita inveja. A inveja e a mágoa corrompem os corações. Mas
vou ler um pronunciamento feito por um Deputado na
Câmara Federal. O problema existe, mas é preciso
solucioná-lo. Aliás, os parlamentos são necessários.
Deu certo o Parlamento Europeu: acabaram-se as
guerras, uniﬁcaram-se as moedas, auxiliaram-se os
países mais pobres como Portugal.
Então, o Parlasul existe. Ele está fraco e frágil pela
maneira com que o Brasil o está tratando – como um
bico, como um passeio, como uma ida, ali, ao cassino
e a Punta Del Este, sem responsabilidade e sem exclusividade. Ele o está tratando como o médico considera um bico: ele vai lá, tira algumas diárias e volta,
e não há nenhum sentido. Por isso, ele não atende ao
sonho de Simon Bolívar: a integração da América; o
sonho de San Martín; o sonho de Sarney e Alfonsin.
Isto era uma briga – em 1985, ô Papaléo Paes – entre
Argentina e Brasil: tínhamos medo de ir lá, e eles, de
virem aqui. Quem nos aproximou foi Alfonsin e Sarney,
e hoje ele engatinha.
Vou ler o discurso sobre o Parlasul, que me foi
trazido ontem, do Deputado Eugênio Rabelo, do PP
do Ceará. Então, o problema está aí, e problema é
para ter solução.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho
compromisso com a democracia, com a legalidade constitucional e com a integração regional e sul americana. Por isso defendo que se
respeite o Protocolo do Parlasul, em seu art.
11 e disposições transitórias, que determinam
a eleição de cidadão brasileiro, sem mandato parlamentar e, consequentemente, sem
acúmulo dos mesmos para o exercício deste
a partir de 2011. Tenho lido na imprensa que
alguns setores, mais especiﬁcamente aqueles
que hoje estão no exercício do mandato da
Representação Brasileira do Parlasul, estão
defendendo a mudança do Protocolo do Parlasul, para que se prorroguem os mandatos
dos mesmos e, simultaneamente, sejam eleitos
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apenas Deputados e Senadores com mandatos
para representar o Brasil naquele Parlamento.
Eleger deputados e senadores com mandatos, e não cidadãos comuns como manda o
documento do Mercosul, é ferir o princípio da
constitucionalidade e da representação cidadã, estabelecida no próprio Protocolo. Isso é
picaretagem [ele é quem está dizendo lá, não
sou eu, não; o discurso é de Eugênio Rabelo].
Isso é golpe contra o povo. Isso é acumular
privilégios. Por essa razão perguntamos: por
que o projeto de lei do Deputado Carlos Zarattini foi engavetado? Por que depois que foi
aprovado em regime de urgência urgentíssima
não foi colocado em votação?
Por que se deixou passar as eleições de
outubro e até hoje não foi colocado em pauta?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho lido na
imprensa e também quero saber do que se trata
essa tal Operação do Rio da Prata, onde um
sindicalista argentino denuncia que políticos
brasileiros são acusados de estarem mancomunados com o imperialismo norte-americano
e a serviço destes para que não se realizem
as eleições diretas para o Parlasul, pois isso
elevaria o nível de consciência política e mobilização popular do povo brasileiro, que iria
discutir, além de questões com a reativação
da 4ª frota norte-americana, a instalação de
bases militares na Colômbia, que ameaçam a
nossa segurança, o combate ao narcotráﬁco e
o acordo entre o Mercosul e o Estado de Israel. Nada disso interessa aos Estados Unidos.
Então, vamos começar a pensar numa CPI,
Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar tais denúncias e do que se trata essa
tal operação que leva o nome do rio que liga os
quatro países do Mercosul, porque nem mesmo
eu, que sou um Deputado, bem informado e
com acesso às informações através da mídia,
da internet e de outros meios, não sei o que é,
imagine o povo, e este tem o direito de saber.
Só sei que ela prejudica o nosso país e por
essa razão deve ser investigada. Outra coisa
que queremos saber, e para isso estamos encaminhando requerimento a respeito, são os
gastos da Representação Brasileira durante os
anos de 2007 a 2010, com diárias, serviços e
material, incluído aí despesas com Deputados,
Senadores e funcionários a serviço destes.
Também vamos colocar em votação, além da
Resolução que garante a constitucionalidade
e o respeito às normas legais internacionais,
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preservando o que diz o art. 11 e as disposições transitórias do Protocolo, o Projeto de Lei
do Deputado Carlos Zarattini.
Vamos aqui também, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ampliar a participação popular e o
projeto dos movimentos sociais que é contra o
acúmulo de mandatos e de privilégios. Fortalecer o Parlasul e a integração sul-americana.
Isto, sim, interessa ao Brasil. Obrigado. Era o
que tinha a dizer. Vamos abrir essa caixa de
Pandora, Sr. Presidente. Espero o apoio de
meus pares.
Essas são palavras proferidas ontem pelo Deputado Eugênio Rabelo, do PP do Ceará.
Quero dizer que, na minha aﬂição de Senador,
emiti também o encaminhamento de uma realização
dupla, mas há outras. Que a Casa, com a sabedoria
que tem e com a liderança do Presidente José Sarney,
encontre a melhor solução para o Brasil, a América e
o mundo democrático.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador
Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
senhores, em 19 de março de 2003, subi pela primeira
vez a esta tribuna como Senador.
Reporto-me àquele momento porque desejo, além
de trazer a minha despedida, prestar contas dos compromissos que assumi naquele dia perante os demais
Senadores, perante o Brasil, especialmente diante de
todos os cearenses, de defender os interesses do meu
Estado e de sua gente.
Ao mesmo tempo, nesta breve viagem no tempo,
buscarei percorrer alguns momentos de minha trajetória
nesta Casa, trazendo fatos, dados e impressões, enﬁm,
circunstâncias que não apenas descrevem o passado,
mas explicam o momento presente.
Como eu dizia, comemorava-se o Dia de São
José. Havia notícia de chuvas no sertão cearense, prenúncio de boa safra, e pedi a proteção do Padroeiro
do Ceará, São José, para a missão que honrosamente
me conﬁara seu povo.
Lembro-me, claramente, Sr. Presidente, da particular emoção de estar assumindo a cadeira que, quatro
décadas antes, fora do meu pai, Carlos Jereissati.

30

57574

Quinta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Vivíamos a recente eleição do Presidente Lula,
marco histórico, que saudei nas minhas primeiras palavras por sua trajetória de líder político nordestino,
operário e líder sindical. Havia uma enorme esperança de o Brasil continuar avançando, modernizando-se,
promovendo as reformas necessárias, tanto na legislação, quanto nas práticas políticas. Não apenas por
isso, mas, acima de tudo, por acreditar, como ainda
acredito, nos valores da democracia, coloquei-me aberto ao diálogo, disposto a inaugurar uma nova forma de
relacionamento entre Governo e oposição.
Eu queria aqui abrir um parêntese para saudar,
para a honra nossa, especial, a presença do ex-governador de Minas Gerais e futuro Senador Aécio Neves,
que muito me honra com a sua presença.
Com o mesmo espírito, trabalhei intensamente
no sentido de aprimorar projetos como a nova Lei de
Falências e a chamada MP do Bem. Na Lei da Biossegurança, apresentei emenda para permitir pesquisas
com células-tronco com ﬁns terapêuticos, única esperança de cura para milhares de pessoas portadoras de
doenças e lesões de origem genética.
Não posso deixar de mencionar ainda todo o esforço que o saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães
e eu empreendemos durante mais de dois anos, especialmente na Comissão de Desenvolvimento Regional,
para a recriação da nova Sudene e da nova Sudam.
Buscávamos um novo conceito, baseado não apenas
na realização de grandes obras, mas no investimento
no capital humano e na igualdade de oportunidades.
Para nosso total desencanto, no entanto, ao sancionar
a lei, o Presidente vetou itens fundamentais para que
os objetivos dos projetos fossem cumpridos.
Outro debate importante foi a renovação da CPMF.
O Governo não quis reconhecer que a carga tributária
estava crescendo muito. No Governo Fernando Henrique, foi em média de 30,2% do PIB; e no Governo
Lula foi mais de 34% do PIB. Portanto, não havia mais
qualquer necessidade de manter a CPMF nos moldes
em que ela havia sido implementada.
Tentamos, por diversas vezes, conseguir do Governo o compromisso de sua redução gradual ao longo
do tempo, sem sucesso. É falso o argumento de que
os recursos federais para a saúde caíram depois da
extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF). Relatórios do próprio Governo
mostram que aumentaram, até porque a arrecadação
federal aumentou como um todo, mais do que compensando o ﬁm daquela Contribuição. O problema da
saúde não é de recursos, mas de gestão. Qualquer
tentativa, aliás, de recriação da CPMF hoje nada mais
seria do que um evidente estelionato eleitoral, vindo
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de uma candidata recém-eleita que se comprometeu
com o País em diminuir a carga tributária.
Na busca de simpliﬁcar o sistema tributário, o
Senador Francisco Dornelles e eu, em antecipação ao
projeto do Executivo, encabeçamos subcomissão para
apresentar uma proposta de reforma que foi aplaudida por todos os especialistas e até por membros do
Governo. Entretanto, até hoje, a reforma tributária não
avançou, fruto da intransigência de uns, da falta de visão de outros, mas, acima de tudo, da absoluta falta
de vontade do Governo.
Em 2008, por indicação e delegação do Presidente desta Casa, Senador José Sarney, de quem eu
me orgulho de ser amigo pessoal, novamente, ao lado
do Senador Dornelles, fui Relator da Subcomissão de
Acompanhamento da Crise Econômica, que teve como
objetivo apresentar alternativas de enfrentamento da
crise para o Governo. Os principais resultados desses
trabalhos foram editados pelo Senado Federal, na forma
de dois documentos denominados, respectivamente,
“Proposta de Sistema Tributário” e “Crédito Spread –
custo da intermediação bancária”.
Sempre alertamos para o descontrole de gastos
do Governo, para os riscos da política de superávits e
para a desobediência dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da mesma forma, criticamos a expansão do crédito como única política de promoção
do desenvolvimento sustentado. Apesar de negar tais
fatos durante a campanha, a Presidente eleita já dá
sinais de reconhecer, felizmente, a gravidade do problema, conﬁrmando esse diagnóstico.
Se, pelo lado das propostas legislativas, procuramos sempre colaborar, por outro lado, em tempo
algum, durante esses oito anos de mandato, abrimos
mão do nosso direito e dever de ﬁscalizar, de cobrar
satisfações para alguns mal feitos da República.
Nesse aspecto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse Governo e seus membros foram por demais pródigos. Foi exatamente por conta de um desses
episódios que, em mim, particularmente, desfez-se a
ilusão de que estávamos diante de um novo momento da política brasileira. Até pelo contrário, quando em
meados de 2004 chegou ao Senado o Projeto de Lei
das Parcerias Públicas Privadas (PPPs), chamei a
atenção para as gritantes falhas da proposta. Basta
lembrar que, entre outros absurdos, o projeto previa
a concessão de serviços e obras públicas à iniciativa privada, permitindo que essa tivesse todo o seu
investimento ﬁnanciado por bancos oﬁciais; ou seja,
o parceiro privado seria totalmente ﬁnanciado com
dinheiro público.
Ao longo dessas discussões, tive o desprazer de
tomar conhecimento de uma pessoa até então mais
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afeta aos bastidores partidários, o Sr. Delúbio Soares. Atentem para o absurdo: o tesoureiro do PT, sem
nenhum cargo ou função dentro do Governo Federal,
transitava sem o menor constrangimento até mesmo
neste plenário, em colóquios e cafezinhos com representantes de grandes empreiteiras e Senadores da
base aliada. De que estariam tratando? Qual o seu
interesse comum?
Denunciei essa perniciosa relação, cobrando providências ao Governo, mas, para minha enorme decepção e desencanto, o que sobreveio foi um processo
por injúria contra mim no Supremo Tribunal Federal,
movido pelo Partido dos Trabalhadores e por Delúbio,
posteriormente arquivado por aquela Corte.
Da mesma forma, trouxemos a público, o Senador Arthur Virgílio e eu, outro personagem até então
quase desconhecido e que veio a se tornar muito famoso, o publicitário Marcos Valério. Era o proprietário
das agências de publicidade que serviram a um dos
maiores escândalos da história brasileira e a uma das
maiores farsas, que foi a criação, àquela época, Senador Virgílio, do Banco Popular do Brasil, hoje totalmente esquecido. Não sou eu quem denuncia, mas o
Procurador-Geral da República de então, Dr. Antonio
Fernandes de Souza.
A verdade é que, desde o início do atual Governo,
por todos os ângulos, desvanecia-se a expectativa de
modernização das nossas práticas políticas. A serviço
do PT e de seus aliados, o que se via era o progressivo
aparelhamento do Estado, a crescente apropriação dos
instrumentos de política econômica, das instituições
públicas de ﬁnanciamento, das estatais e dos seus
fundos de pensão.
O loteamento de cargos em troca de apoio no
Congresso prevaleceu sobre a competência ou o mínimo de compromisso programático. A cooptação dos
ditos movimentos populares, das centrais sindicais e
entidades da sociedade civil, por meio de transferência de recursos, era outra estratégia reveladora das
pretensões do Governo.
Lembro-me do profético alerta do saudoso Senador Jefferson Péres para os riscos da mexicanização da
política brasileira. O Senador amazonense sabiamente
nos advertia sobre a tentativa de pasteurização da política e da imposição de uma força hegemônica, baseada na troca de favores e cargos, e onde a corrupção
e o compadrio prevaleciam na gestão pública.
O caso Waldomiro, primeiro assessor de José
Dirceu a ser ﬂagrado em pedido de propina, foi só o
início de um largo rosário de desvios de conduta dentro do Governo.
Chama a atenção o fato de que nada menos do
que dois Ministros da Casa Civil, José Dirceu e Ereni-
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ce Guerra, caíram por envolvimento em escândalos.
Fica claro que ali, no coração do Governo, era onde a
serpente punha os ovos. Bingos, Celso Daniel, vampiros, Toninho do PT, Correios, sanguessugas, dólares
na cueca, Francenildo, aloprados, ONGs, Bancoop,
GTech, Gautama, para citar apenas alguns, são verbetes da enciclopédia de escândalos que envolveram
o Governo e o Partido dos Trabalhadores.
Apesar disso, nunca propusemos nem quisemos
o impeachment do Presidente Lula, mas nós não poderíamos simplesmente ﬁcar calados diante de tantos
descalabros. Este é o dever e o papel da oposição em
um regime democrático. Com muito custo, conseguimos a instalação de CPIs para apurar a fundo as denúncias, como o próprio Governo sempre disse estar
interessado.
Nesse particular, a despeito de algumas terem
produzido resultado, esse Governo reagiu no sentido
de desmoralizar de todas as formas possíveis o Congresso Nacional.
As comissões parlamentares de inquérito, que
outrora serviram de instrumento para o desmantelamento de vários esquemas criminosos e que afastaram da vida pública tantos e tantos malfeitores, foram
totalmente desacreditadas pelo Governo e pelo seu
rolo compressor.
Nada, absolutamente nada de relevante pôde, por
exemplo, ser levantado pela CPI da Petrobras e pela
CPI das ONGs, diante da ação de Relatores submissos
e de articulação do bloco de apoio ao Governo.
Da minha parte, não foi apenas no âmbito da CPI
que alertei para episódios que envolviam o uso indevido de recursos públicos. Lembro casos, por exemplo, dos empréstimos do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal para a Petrobras, inicialmente
negados pelos líderes do governo no Senado e mais
tarde conﬁrmados pelo auditor das empresas. Alertei
também para as compensações tributárias realizadas
pela Petrobras que derrubaram a arrecadação federal no ano de crise. As minhas aﬁrmações, negadas e
minimizadas pelo presidente da empresa, levaram à
queda da Secretária de Receita Federal por ter conﬁrmado que eu tinha razão, ou seja, por ter reconhecido
a verdade. Hoje, depois do que vivi e testemunhei, não
tenho receio em aﬁrmar: o governo não apenas sabia
de tudo, mas foi conivente e, às vezes, até cúmplice
de todo esse quadro.
Julgo eu que o governo reﬂete sempre o caráter
e a personalidade do seu líder. Por isso, eu gostaria
de pedir permissão para trazer também, em breve
síntese, minhas impressões sobre o Presidente Lula,
nada que não tenha sido dito por mim ou por vários
observadores e comentaristas, mas simples testemu-
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nho de quem acompanhou de perto a política nacional
nos últimos oito anos.
Para mim, e acredito que para muitos milhões de
brasileiros, Lula foi uma decepção em vários sentidos.
Lula nos decepcionou como político, como liderança
comprometida com a ética e com a honestidade, como
símbolo da mudança nas relações do governo com a
sociedade, do Executivo com os demais poderes e,
principalmente, como esperança de algo realmente
novo na vida nacional.
A sua conivência com esses malfeitos e a sua
cumplicidade com seus companheiros e aliados não
estão, de forma alguma, à altura das expectativas que o
povo brasileiro tinha nele. Sua rendição às chantagens
políticas e sua união a gente que ele sempre execrou
em público para depois fazer conchavos e acordos de
bastidores não são compatíveis com seu discurso nem
com as bandeiras que outrora empunhava.
Outro mito que desmorona é a imagem de grande
democrata e estadista, desmorona não apenas diante
de alianças e apoios explícitos a regimes e a ditadores,
mas, principalmente, diante da sua falta de compreensão da importância da oposição em uma democracia.
Lula ignora que, se é verdade que nem sempre é possível escolher os aliados, sempre se pode escolher os
adversários. Isso porque não há melhor aliado do que
um adversário digno, alguém que critique e denuncie
os erros, mas também apoie nos momentos em que
estiverem em jogos os reais interesses do País, alguém
que, inclusive, possa dizer aos aliados de ocasião aquilo que o governante gostaria de dizer, mas não pode,
o opositor que não venda seu apoio nem seu silêncio
em troca de cargos ou favores.
Do alto de sua incontestável popularidade, Lula
poderia ter sido um grande estadista, ter feito as reformas de que o Brasil precisava – a política, a tributária,
a trabalhista –, engrenagens que teimam em travar o
nosso avanço e, para isso, teria todo o nosso apoio.
Mas não o fez, preferiu seguir o caminho fácil do poder pelo poder.
Fico com a sensação de estarmos diante de Macunaíma, o herói errático de Mário de Andrade. Não
me reﬁro a um vício de personalidade, mas a alguém
que apenas transita pelo mundo ao saber do acaso,
sem outro ﬁm ou projeto que não seja o da própria sobrevivência, capaz de tudo para consegui-la.
Lula se vangloria de ter construído o Brasil, assim como Macunaíma se julgava capaz de controlar
o universo manipulando monstros e deuses. Lula não
teve a grandeza, mesmo agora, ﬁndo o período eleitoral, já no ﬁm do seu mandato, de reconhecer os feitos
do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Foi,
para mim, profundamente preocupante a insistência
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obcecada do Presidente em diminuir, desvalorizar e
desqualiﬁcar as realizações dos governos anteriores,
taxando-as de “herança maldita”.
No fundo, ele sabe que deveria agradecer pelo
legado que recebeu. O Brasil mudou e passou a ser respeitado internacionalmente pelas profundas reformas
feitas pela visão e pelo espírito público de Fernando
Henrique Cardoso, um líder, Srs. Senadores, que não
deixou, em nenhum momento, prevalecer a busca pela
popularidade fácil e de curto prazo, um estadista que
teve sempre suas ações voltadas para a construção de
uma nação moderna, baseada em fortes instituições
democráticas e econômicas que o atual governo herdou e, em muitos aspectos, continuou.
No mesmo nível, estava a Drª Ruth Cardoso, que
formulou e pôs em prática as políticas para a construção de uma rede de proteção social, sem assistencialismo e apadrinhamento, voltada para a conquista da
dignidade através da educação e do trabalho.
Foi ainda FHC, mesmo com o voto contrário do
PT, quem criou o Fundef, que permitiu, desde 2002,
que mais de 97% das crianças de 7 a 14 anos passassem a frequentar a escola. Ironicamente, os maiores exemplos da boa herança deixada por Fernando
Henrique são exatamente aqueles programas que mais
contribuíram para garantir a popularidade de Lula e dar
credibilidade a seu governo: a estabilidade da economia, as privatizações e o Bolsa Família.
O Bolsa-Família, nunca é demais repetir, é o resultado da uniﬁcação dos programas de transferência
de renda: Bolsa-Escola, Auxílio-Alimentação e Auxílio-Gás, todos criados durante o Governo Fernando
Henrique Cardoso.
As propostas e realizações do PSDB foram sempre negadas ou desmerecidas, especialmente as da
área social. Eu mesmo apresentei proposta para fortalecer o Bolsa-Família, vinculando-o ao desempenho
escolar. Elogiada por especialistas, ela foi apenas, por
ter origem na oposição, negligenciada pelo governo.
Volto à boa herança deixada por Fernando Henrique: o Plano Real, gestado durante a sua passagem,
sob a liderança do Presidente Itamar, foi, sem dúvida,
o maior plano de combate à pobreza levado a termo
no Brasil. Depois de estabilizada a moeda, foi possível – já no decorrer do Governo FHC – implementar
medidas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a recuperação do BNDES, o fortalecimento e capitalização
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Com o ﬁm
da inﬂação, muitos bancos perderam a receita advinda
da ciranda ﬁnanceira.
Para evitar os riscos de insolvência do sistema,
foi criado o Programa de Recuperação dos Bancos,
conhecido como Proer. Pois foi exatamente esse pro-
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grama – motivo de um pedido de impeachment do
Presidente Fernando Henrique pelo PT – que permitiu ao nosso sistema ﬁnanceiro passar sem maiores
sobressaltos pela crise que abalou os mercados mundiais em 2009.
As privatizações, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, apesar de ser verdade que falhamos na comunicação e na resposta à maldosa exploração política
do tema, foram, sim, outro grande feito do Governo
Fernando Henrique.
A revolução feita nas telecomunicações é o melhor
exemplo disso. A falta de capacidade de investimento
enquanto estatizado fez o setor praticamente estacionar na década de 90. Telefone era artigo de luxo. Hoje,
no Brasil, Governador Aécio Neves, existem mais celulares do que brasileiros.
Após a privatização, a Vale do Rio Doce, que é
outro exemplo de sucesso da privatização, viu o seu
lucro anual subir de cerca de US$500 milhões em 1996
para, aproximadamente, US$12 bilhões atualmente.
De treze mil funcionários em 2006, a empresa já superou os quarenta mil funcionários. A Embraer, antes
de ser privatizada, estava à beira da falência. Hoje, é
avaliada em 17 bilhões e ﬁgura entre as três maiores
fabricantes de jatos do mundo.
A verdade é que o ex-Presidente Fernando Henrique é um grande estadista, um dos intelectuais mais
brilhantes do Brasil, reconhecido internacionalmente,
alguém a quem a história, certamente, fará justiça.
Dentro da estratégia oﬁcial de desvirtuar a história,
usou-se e abusou-se da tática da demonização do termo privatização e da sacralização da palavra Petrobras.
Houve momentos, durante as últimas eleições, em que
até o Papa podia ser criticado, mas a Petrobras não.
Porém, nem a privatização é um pecado, nem a Petrobras é sagrada. A Petrobras, que se aﬁrme e reaﬁrme,
nunca ninguém pretendeu privatizar. Tornou-se, no entanto, um enorme instrumento de barganhas políticas,
truques econômicos e propagandas eleitorais.
É bom registrar que, durante o Governo Fernando Henrique, a produção de petróleo neste País foi de
109% contra um crescimento de apenas 30% no atual
Governo. Se, por um lado, os Governos do PSDB não
privatizaram a Petrobras - e nem o fariam -, por outro, o atual Governo transformou a empresa em braço
político para abrigar seus aﬁlhados. Basta conferir os
nomes dos titulares das diretorias e principais cargos
para aí se perceber o evidente critério político utilizado
no preenchimento dos seus mais altos postos.
Pelo menos, por duas vezes, manobras mascararam a contabilidade da empresa, seja a mudança para
o regime de caixa no meio de um mesmo exercício, seja
a recente e suspeita forma de capitalização da empre-
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sa. O mercado que tudo ouve e tudo vê respondeu de
imediato. As ações da companhia chegaram a perder
um terço do seu valor em menos de duas semanas.
Não quero, porém, registrar apenas críticas. Ressalto e elogio o trabalho de alguns Ministros, para os
quais, apesar de nem sempre estar de acordo, expresso
o meu profundo respeito. É o caso do Ministro Mantega e do Ministro Meirelles, que souberam administrar,
com competência, a crise econômica; o ex-Ministro
Patrus Ananias, que teve a sabedoria de dar continuidade e ampliar os programas de transferência de
renda do Governo Fernando Henrique; a ex-Ministra
Marina Silva, que resistiu o quanto pôde a tentativas
do Governo de violação das políticas de meio ambiente
e da preservação da Amazônia. Não posso deixar de
mencionar também a seriedade com que o ex-Ministro
Palocci conduziu a política econômica do País. Ele foi
o grande ﬁador da economia dos primeiros anos do
Governo Lula.
Hoje percebo evidente continuidade de políticas
públicas e de modelo econômico nesses dezoito últimos anos, que englobam o mandato Itamar Franco,
os dois mandatos FHC e os dois mandatos do Presidente Lula. Os Governos Itamar e Fernando Henrique
foram os Governos de construção das instituições. O
Governo Lula, fruto da maturação das reformas institucionais dos Governos anteriores e de um cenário
externo extremamente favorável, foi o Governo da retomada do crescimento.
Espero, do fundo do meu coração, que não estejamos trilhando o mesmo caminho de ciclo econômicos já vivenciados, ou seja, construção das instituições, estabilização, crescimento e euforia, seguidos
de descontrole nos gastos e períodos de inﬂação que
deságuam em novas crises.
Para alguns, esse meu receio pode parecer infundado. Lembro, porém, que o choque externo do subprime serviu de pretexto para uma inﬂexão que parece
que veio para ﬁcar na nossa política econômica. Vejo
com preocupação a forma como os bancos públicos
têm sido fortalecidos, com complexas e obscuras operações de capitalização, inclusive em relação à Caixa
Econômica Federal.
A alteração do marco regulatório do petróleo, o
crescimento inexplicável dos gastos públicos no período
pós-crise e a criação de inúmeras empresas estatais
são indícios de que o Governo Dilma poderá repetir um
grande erro do passado: acreditar que o Brasil possa
crescer sem aumentar a poupança doméstica e sem
retomar o caminho das reformas estruturais.
Declarações de que não há relação entre a política ﬁscal e inﬂação devem servir de alerta para que
o País não sofra um processo de destruição de toda
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a base econômica, construída com sacrifício de tantos brasileiros.
Ao mesmo tempo em que o futuro Governo fala
de responsabilidade ﬁscal, aplaude o processo pouco
transparente e apressado para a construção do trem de
alta velocidade. É um projeto caro, com riscos elevados
e que hoje não é prioritário em um País que precisa resolver o seu déﬁcit educacional, carece urgentemente
de investimentos em portos, aeroportos, rodovias e,
principalmente, em saneamento básico.
Temo por um Governo que se diz de esquerda,
mas cujo modelo econômico baseia-se na promoção
de oligopólios, com recursos subsidiados; Governo que
olha de vez em quando para as pequenas empresas
como se fossem pedintes, que precisam de alguns favores para sobreviverem às circunstâncias adversas.
É isso que se espera de um Governo democrático, que se diz de esquerda? Será que melhorou o
ambiente de negócios do Brasil para essa legião de
pequenos empresários, que são os verdadeiros capitalistas deste País? Infelizmente, vai se consolidando
um modelo econômico em que o sucesso depende
das boas relações com o Governo, um capitalismo
atrasado, de compadrio, na qual a competitividade de
uma empresa ou setor é deﬁnida em um gabinete em
Brasília e não pelas forças de mercado.
No momento em que me despeço do Parlamento,
na forma desta prestação de contas, faço um breve relato de outras matérias que apresentei e que considero
relevantes: correção mais justa do FGTS, combate ao
trabalho escravo, tipiﬁcação como crime a venda de
bebidas alcoólicas para menores, aumento das penas
nos crimes relacionados ao tráﬁco de drogas em escolas e universidades, proibição de venda de bebidas
alcoólicas nas estradas, distribuição regional do gasto
federal, obrigatoriedade de a Caixa Econômica priorizar
a aplicação de recursos no Norte, Nordeste e CentroOeste, criação das ZPEs, extensão dos benefícios do
Fundo Garantia Safra aos pequenos proprietários e arrendatários de terra, criação de um fundo de formação
de poupança e desenvolvimento da Educação Básica
com recursos da exploração de petróleo e gás, entre
outras. Com a criação de uma subcomissão especíﬁca para tratar do tema, trouxemos para a pauta do
Senado Federal a gravíssima situação da segurança
pública. Promovemos inúmeras audiências com autoridades, especialistas e membros das forças policiais,
discutindo e formulando propostas para o combate à
criminalidade.
São frutos desse trabalho: o Estatuto do Desarmamento e o plebiscito sobre o porte de armas;
a reforma da lei de execuções penais, que hoje permite isolamento das lideranças do tráﬁco de drogas;
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a videoconferência para interrogatório de presos e
depoimento de testemunhas; as pulseiras para monitoramento eletrônico de presos; a regulamentação da
progressão de regime no cumprimento das penas de
crimes hediondos, dentre outros.
Também apresentamos uma PEC que possibilita
aos Estados-Membros decidirem sobre a possibilidade
da uniﬁcação das Polícias, que, embora ainda não tenha sido votada, poderia ser um tema relevante para
a próxima legislatura.
Ressalto, ainda, matérias que acredito serem de
extrema importância para o País, como o meu projeto
de responsabilidade orçamentária, ora na mão eminente
e competente do Senador Dornelles, e o Estatuto da
Empresa Pública, de autoria e iniciativa do Presidente
Sarney e que foi por mim relatado.
Como colaboração para a recuperação da imagem desta Casa, assim como para aperfeiçoamento
dos trabalhos legislativos, deixo os relatórios da reforma administrativa e do novo Regimento Interno do
Senado Federal.
Registro, ainda, o meu esforço no sentido de
tornar realidade as promessas do Governo Federal
de instalar no Ceará uma siderúrgica, um estaleiro
e uma reﬁnaria, promessas tantas vezes repetidas,
principalmente nas eleições, mas que até hoje não se
tornaram realidade.
Gostaria ﬁnalmente de fazer um alerta de ordem
política. Não tenho ilusão quanto ao atual projeto de
poder. Está em jogo a democracia brasileira.
Durante este Governo, a liberdade de expressão
esteve permanentemente em risco. Presenciamos recorrentes tentativas de calar a imprensa, das quais
menciono algumas: a ideia da expulsão de um correspondente estrangeiro, a esdrúxula iniciativa da criação
de um Conselho Federal de Jornalismo e a disfarçada
iniciativa do controle de conteúdo da mídia sob o manto
da defesa dos direitos humanos.
Nesse episódio, não fosse a reação de muitos de
nós e das entidades de classe do setor, talvez já estivéssemos, hoje, sob o julgo de um modelo venezuelano
de controle social dos meios de comunicação.
Novas tentativas virão, como a imprensa já noticia, a respeito do projeto da criação da Agência Nacional de Comunicação, a ser apresentado à futura
Presidente.
A sociedade brasileira e especialmente esta Casa
devem estar atentas e prontas a repelir tais investidas
contra a democracia.
Permanecerão no Governo que se inicia grupos
que têm uma visão deturpada das práticas políticas.
Aqueles que tratam a Oposição – essencial, como já
disse, em qualquer regime democrático – como inimigos
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a serem aniquilados, pessoas que não conseguem conviver com a imprensa livre e com respeito às liberdades
individuais. Por mais facilidades que hoje os que detêm
o poder possam oferecer a seus aliados, assim que
alcançarem seus objetivos, estaremos todos, aliados,
a Oposição e a população brasileira em geral, submetidos ao julgo do esquema por eles montado.
Não se pode tergiversar nem por um segundo sobre os princípios da liberdade e justiça que orientaram
a promulgação da Constituição de 1988.
O Presidente da República disse até que a derrota de alguns Senadores da Oposição havia sido obra
de Deus, quase se declarou instrumento da vingança
divina. Mais próximo de Deus certamente está o Padre
António Vieira, que, em seu célebre Sermão do Bom
Ladrão, comparou os príncipes de Jerusalém aos governantes de sua época, que ﬁngiam, assim como hoje,
não saber o que acontecia sob suas barbas. O Senador Sarney deve conhecer, como profundo conhecedor
do Padre António Vieira, esse trecho de cor. Se depois
quiser recitar, seria muito honroso para nós.
Volto, mais uma vez, àquele longínquo 19 de
março de 2003. Como eu disse no início, evoco porque
entendo que o compromisso ali ﬁrmado, que hoje renovo, não apenas marca aquele momento do passado,
mas explica e determina o presente que hoje vivemos.
Se é verdade que o homem é o que determina suas
circunstâncias, as circunstâncias daquele dia e as de
hoje não mudaram o que sou. A verdade que se encerra
no espírito do homem, o que ele é realmente, é forjada
ao longo de toda a sua vida, desde seu nascimento.
Transmudar-se diante de uma nova circunstância, traindo sua história e sua essência, como fazem alguns,
revela seu caráter, ou melhor, a falta dele.
Assim, não me arrependo, de forma alguma, de ter
permanecido ﬁrme em meus princípios e convicções.
Não me resignei diante da corrupção, muito menos me
calei diante dos ataques à democracia. Tenho muito
orgulho de poder aﬁrmar, olhando nos olhos hoje de
cada um dos meus colegas Senadores, que, em toda
a minha atuação nesta Casa, assim como ao longo
de toda a minha vida pública, que agi com coerência
e segui minhas convicções e princípios. Tinha a exata
noção dos riscos que corria. Atraí contra mim todas
as forças do poder. Seria muito mais fácil render-me à
chantagem e à pressão, cedendo diante de um acordo
que facilitasse o meu caminho, mas este caminho seria a negação da minha história, seria a negação dos
meus compromissos com os cearenses e com o povo
brasileiro. Se assim o ﬁzesse, trairia os ensinamentos
do meu pai, a quem sempre busquei honrar. Perdi uma
eleição, mas não perdi a minha história.
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Quero, ﬁnalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecer a todos aqueles com quem tive o
privilégio de conviver nesses últimos oito anos, pela
amizade, colaboração e pela enorme dedicação a esta
Casa e ao País, desde o mais graduado servidor da
Casa, dos órgãos da Direção, da Consultoria, da Secretaria da Mesa, até meus amigos do cafezinho, da
portaria, dos elevadores, que me ajudaram, com seu
apoio e dedicação, a cumprir os meus deveres aqui
no Senado Federal. Aos servidores do meu gabinete,
faço aqui o meu agradecimento muito especial pela
lealdade e dedicação.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permita-me
um aparte, Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Já
estou terminando, Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado
a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Aqui,
Srªs e Srs. Senadores, aprendi a conviver com diferentes opiniões políticas e ideológicas, com homens
e mulheres de diversas origens, que ﬁzeram do meu
dia a dia um verdadeiro exercício da democracia e da
tolerância mútua.
Conheci, Srªs e Srs. Senadores, grandes mulheres
e homens públicos que me honraram com sua convivência, a quem, neste momento, não posso deixar de
homenagear. E diante da profusão de nomes tão dignos, de tantos verdadeiros patriotas, de companheiros
tão valorosos, permitam-me fazê-lo genericamente,
homenageando a todos esses grandes brasileiros em
um pleito de amizade e respeito.
Aqui aprendi muito, daqui levo muitas lições. Desﬁz muitas certezas e ﬁrmei muitas outras tantas, mas
a principal delas é que o Brasil ainda cumprirá seu
destino de grandeza, apesar dos falsos profetas e dos
usurpadores dessa esperança.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado,
Srs. Senadores. (Palmas.)
Sr. Presidente, permitiria o aparte dos colegas
ainda? Muito obrigado, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Tasso, também gostaria de um aparte.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Também gostaria de me inscrever para um aparte.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Todos estamos inscritos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Tasso Jereissati, V. Exª é um verdadeiro homem público e se elegeu por três vezes governador do seu Estado e, após isso, Senador para um mandato de oito
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anos. Essa é a compreensão que o democrata deve
ter. V. Exª não se elegeu o Senador eterno, vitalício,
mas Senador por oito anos. As razões do seu não retorno à Casa têm que ser muito bem apreciadas pelos
cronistas dessa ocasião, mas V. Exª, durante os seus
oito anos, cumpriu à risca, com o seu bom e seu correto mandato. Os autoritários, os ditadores ou os candidatos a ditadores, eles imaginam que o poder deve
ser resguardado sob suas asas eternamente, e não
raro, ou melhor, quase sempre, eu diria sempre, terminam muito mal, ou pessoalmente, ou do ponto de
vista do julgamento que a história fará deles. Alguns
não se interessam pela história pela visão curta de
que o que interessa é a vida, é o momento presente.
São assim meio hippies de Woodstock. Não interessa
o que vem depois. Trocaram, como o Presidente Lula
fez, o dever histórico de prosseguir as reformas pela
coisa imediata da popularidade. Ao invés de fazer o
papel do estadista, de Roosevelt, fez o papel da nossa
querida Xuxa: vender simpatia; as reformas davam
desgaste, enﬁm. V. Exª falou em herança maldita. Herança maldita foi, na verdade, a que ele repassa para
sua principal auxiliar, que é a Ministra Dilma. Aí estão
medidas restritivas ao crédito: R$61 bilhões enxugados
da circulação e que prejudicam quem não teve nada
com a crise ﬁscal que há anos V. Exª e eu denunciamos dessa tribuna. A crise ﬁscal, que é culpa da gastança governamental, que, aliás, tinha objetivos eleitoreiros muito claros, essa crise ﬁscal agora vai ser
paga por todos os brasileiros sob a forma de restrição
ao crédito, de juros mais caros ao consumidor. E vem
também, obviamente, mais dia menos dia, aumento
das taxas básicas de juros. E, antes disso, nós já vimos
os anúncios, esses sim, corretos, da Presidenta eleita
Dilma Rousseff, de que cortes orçamentários devem
ser feitos. Mas, sem as reformas – e ela não sei se
está disposta a fazê-las, a tentá-las –, esses cortes
não serão o bastante, não serão suﬁcientes para, efetivamente, resolverem a equação ﬁscal, que, há anos,
denunciamos desta tribuna – V. Exª, eu e algumas
pessoas que têm o mesmo entendimento. O Presidente, além da crise ﬁscal e do desapego a reformas, legou à sua sucessora a crise da ﬁsiologia. Eu leio com
estarrecimento que, talvez, os Ministérios passassem
de 38 para 40, 21 reservados para o butim da tal base
aliada. Vinte e um! Ou seja, o critério de meritocracia,
isso não importa. O importante é construir um rolo
compressor que evite aquilo que, para o Presidente,
era constrangedor e que, para o estadista, seria enaltecedor, que era a resistência que a ele opunha um
Senado que tinha uma expressiva minoria capaz de,
sem dúvida alguma, decidir sobre as votações fundamentais desta Casa. O Presidente Lula lega ao País
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instituições piores, todas elas. Agressões sistemáticas
ao Judiciário, a desmoralização do Legislativo, a partir
daquela prática nefanda e denunciada e jamais negada ou jamais negável – não há mágico que consiga
negar, em nenhuma peregrinação pelo País, o vício
do “mensalão” –, e o Executivo, que nós sabemos muito bem o que se passou - V. Exª exaustivamente falou
do que se passou nas entranhas do Executivo: a resposta autoritária de que “somos maioria”. Olha, maioria, com 53 milhões de votos; e nós, minoria, com 43
milhões de votos. Quem ignora uma minoria assim está
em qualquer órbita que não seja a terrestre. Agora,
maioria nem sempre signiﬁca justeza, nem sempre
signiﬁca acerto. Maioria muitas vezes pode signiﬁcar
um delírio momentâneo da população, conforme essa
maioria. Ou Adolf Hitler não foi maioria em algum momento da vida da Alemanha, com triste memória para
o povo alemão e para a sociedade mundial inteira? O
Presidente errou, Senador. Errou, eu diria, por mesquinharia ou por sentimento de vingança – e isso revela um traço pequeno de personalidade –, dividindo
o Brasil entre amigos e inimigos – V. Exª denunciou
isso muito bem -, ou, por jogo tático estratégico, ele
errou ao escolher certos inimigos. Discordo do Senador José Agripino, que se elegeu muito bem, felizmente, Senador e terá um papel de liderança muito proeminente nesta Casa como Líder de Oposição, mas
estava no índex para ser derrotado, como eu próprio,
V. Exª e o Senador Marconi Perillo, que, com muita
coragem, elegeu-se Governador de Goiás, apesar de
tudo que contra ele intentaram; o Senador Marco Maciel, que era uma ﬁgura que somente alguém que desconhecesse a noção do equilíbrio desta Casa poderia
imaginar que esta Casa poderia prescindir do Senador
Marco Maciel, pelo seu papel de ex-Presidente da República, por tantas interinidades, Vice-Presidente da
República, Presidente das duas Casas, a primeira a
Câmara dos Deputados, em idade tenra. Alguém que
diz “eu tenho como meta eliminar Marco Maciel” é alguém que, sinceramente, não tem o juízo político no
devido lugar. E isso custará caro ao País. Quer ver uma
prova de como se plantou ódio neste País? Outro dia,
na rede social, eu recomendava a uma amiga sua e
minha, uma moça do Ceará, que não tratasse o Presidente Lula com ódio. Eu disse: não tenho nenhum
ódio dele, apenas enfrento o Presidente Lula com o
mandato, vou enfrentá-lo sem mandato e o enfrentarei
em qualquer circunstância, do jeito que seja possível
fazê-lo, até pela forma como ele se porta diante do
Brasil. Assim como já estive ao lado dele, quando ele
foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, e todos
os políticos que hoje o bajulam, no Amazonas, fugiam
dele. Eu fui com ele até a auditoria e ﬁquei com ele até
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a absolvição merecida que ele recebeu. Eu disse: mas
não tenha ódio dele, não se trabalha ódio. Eu recebi
uns 200 twitters de volta, todos me criticando. No ﬁnal,
eu estava sendo xingado no twitter porque eu estaria,
supostamente, defendendo o Presidente Lula. Eu disse: não estou defendendo. Estou dizendo que o ódio
não é a melhor forma de se fazer combate político. Eu
não sei fazer combate político à base do ódio, à base
da vingança. Quer outra prova, Senador? Vejo aqui
esta ﬁgura honrada, o Senador Suplicy, que vai cumprir
o seu dever de, certamente, fazer reparos, sem deixar
de fazer a homenagem que V. Exª merece, ao discurso de V. Exª. Mas não há mais ninguém do PT aqui,
que eu saiba. Isso é prova da separação entre o bem
e o mal na cabeça maniqueísta imposta por Lula a
tantos dos seus seguidores. O bem, eles; o mal, os
que não estão com eles. Aos que são do “bem”, tudo
é permitido, inclusive a prática do “mensalão”. Aos que
são do mal, tudo tem que ser negado, inclusive o direito de exercitarem seus pensamentos com liberdade.
O fato de não haver ninguém do PT hoje aqui para
homenagear V. Exª – todos amigos seus, todos admiradores seus – é prova de que está funcionando mesmo esse jogo maniqueísta medíocre, esse jogo maniqueísta pequeno, que é reﬂexo da atitude que ele tomou, por exemplo, ao dizer que V. Exª não poderia se
reeleger Senador do Ceará, porque, supostamente,
votou contra a CPMF, o que não é verdade. Naquela
derrota da CPMF, que não fez nenhum mal às ﬁnanças
brasileiras - e o futuro imediato mostrou isso -, o Presidente Lula percebeu, naquele momento, que não
passaria ali a tese do terceiro mandato. Nós, naquele
Senado, não deixaríamos passar o terceiro mandato.
Isso, sim, deve ter apoquentado muito quem acha bonito o exemplo que vem da Venezuela. A comparação
com os dois mandatos de Fernando Henrique é uma
comparação estulta, para não dizer, mais grosseiramente, estúpida, porque dois mandatos fazem parte
da tradição democrática do mundo. Três mandatos
signiﬁca abertura para quatro, cinco, seis, para a ditadura e para a tragédia no País. E nós éramos contra
e somos contra a idéia do terceiro mandato. Vejo que
esqueci do Senador Mão Santa e do Senador Heráclito Fortes, entre os alvos do Presidente. Mas quero
dizer que V. Exª fez um discurso absolutamente alto,
elevado, duro, fazendo as críticas tópicas todas, e conceitualmente um discurso redondo, um discurso perfeito. Eu ﬁz a maior questão de estar aqui presente ao
seu discurso. Pretendo até fazer algo parecido – e, no
meu caso, eu espero até que seja um “até logo” – na
quarta-feira que vem. Não sei se com a mesma competência, mas, com certeza, com a mesma dedicação
ao País, com o mesmo respeito ao Parlamento. Em
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outras palavras, encerra-se uma etapa da sua vida,
que é o mandato de oito anos. V. Exª não se candidatou a um mandato de dezesseis anos, não se candidatou a Senador biônico, não se candidatou a virar
móvel desta Casa. Portanto, devo dizer que, como seu
amigo, como alguém que teve a honra de ser seu Líder
aqui – na verdade, muitas vezes, seu liderado, pela
sua capacidade natural de liderança –, devo dizer do
orgulho que tenho de poder ter trabalhado ao seu lado,
ouvindo, aprendendo, percebendo a sua capacidade
de formar equipes, a sua capacidade de formular, a
sua capacidade de, nas horas mais duras, ser solidário. Em outras palavras, o seu mandato foi cumprido à
risca, como os três mandatos de Governador do Ceará. E V. Exª diz: “Eu abandono a vida pública”. O que
eu acho difícil, Senador, é que nós permitamos que a
vida pública abandone V. Exª. Muito obrigado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB - CE) – Muito
obrigado, Senador Arthur Virgílio. Oportunamente, eu
gostaria de fazer um comentário sobre a sua trajetória nesta Casa. Eu vou fazer até, em homenagem... Vi
que o Senador Suplicy gostaria de fazer um aparte. Eu
gostaria de pedir licença para dar ao Senador Suplicy
o aparte por ele pedido, já que é a única presença do
PT aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT - SP) – Obrigado. Prezado Senador Tasso Jereissati, eu gostaria
de informar ao Senador Arthur Virgílio e a V. Exª que
eu estava, neste instante, falando com o Senador Aloizio Mercadante, que está com uma indisposição, uma
gripe muito forte, e precisou ir para casa. Ele está indo
para casa, depois de atendimento médico, há pouco.
Ouviu o seu pronunciamento e pediu que, inclusive,
eu falasse também como Vice-Líder, em nome dele,
para aparteá-lo, inclusive em homenagem a V. Exª,
que, nesses oito anos, sempre teve um procedimento
de muito respeito para comigo e para com o Senador
Aloizio Mercadante. Tivemos divergências. Houve um
dia, de que me lembro, em que falamos assim com um
grau de tensionamento muito grande entre nós dois,
para já no dia seguinte ambos termos tomado a atitude
de que, aﬁnal, há tantas coisas que nos unem, como
a vontade de construir um Brasil melhor, ainda que
com pontos de vista diferentes, e não haveria razão
para aqui termos um tensionamento entre nós. V. Exª
tratou de muitos assuntos.Em primeiro lugar, quero registrar o importante trabalho que V. Exª, como relator
da Subcomissão de Reforma Administrativa, presidida
pelo Senador Jarbas Vasconcelos, está fazendo. V. Exª
está dando uma contribuição muito importante e tem
o respaldo da Subcomissão designada pelo Senador
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Demóstenes Torres. Hoje, V. Exª entregou seu relatório
com o nosso respaldo para o Presidente Demóstenes
Torres, da CCJ, e todos aguardamos que agora possa
o Senado se debruçar, sobretudo com princípios sobre
os quais temos aﬁnidade. Esta Casa precisa ser um
exemplo na sua forma de administração. O Presidente José Sarney providenciou que a Fundação Getúlio
Vargas pudesse realizar um estudo que foi considerado
por V. Exª. Houve sugestão de diversos funcionários.
V. Exª analisou criticamente esse projeto alternativo e
chegou a uma conclusão que leva em conta sobretudo os princípios de transparência que deve haver em
uma Casa que tem a responsabilidade de ﬁscalizar
o Executivo. Temos aqui que dar o exemplo, e V. Exª
contribui positivamente, tenho certeza, na direção do
que poderemos legar para que o Senado não venha
a se caracterizar como a Casa onde haja problemas
administrativos. Esta Casa tem que dar exemplos na
condução e daí também na forma como aqui dialogamos. Em alguns momentos, avaliei que alguns Senadores aqui, por vezes nas críticas ao Presidente, aos
Ministros e ao Governo, muitas vezes se excediam.
Nem sempre esse foi o melhor caminho. Mas V. Exª
hoje coloca como se o Presidente Lula não tivesse
tantos méritos para ser considerado um grande estadista. Nessa sua avaliação, permita-me discordar.
Estou mais com o Presidente Barack Obama, quando
ele disse ao Presidente Lula: “Você é o cara”. Porque
tantas vezes eu testemunhei como o Presidente Lula
hoje é reconhecido, não apenas no exterior, mas também no Brasil como pessoa que deu extraordinária
contribuição. Não é à toa que a sua avaliação perante o povo está em nível superior a 80% a 85%, e por
medidas efetivas. Sim, por vezes, o Presidente Lula
diz: “Nós conseguimos fazer mais do que os governos
anteriores”. É fato, e V. Exª salienta, que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso como que preparou, com
a estabilidade de preços conseguida pelo Plano Real,
para que no Governo seguinte, nesses oito anos seguintes, pudesse a economia se desenvolver melhor,
como de fato aconteceu. A taxa de crescimento dos
8 anos do Governo do Presidente Lula é signiﬁcativamente superior e com uma característica que era o
objetivo principal do Presidente, qual seja, de procurar
combater a fome, a pobreza absoluta, procurar diminuir
as iniquidades tão grandes. E os dados mostram que,
desde 2002, para 2003, 2004, 2005, 2006, até 2009,
o coeﬁciente de desigualdade, o chamado coeﬁciente
Gini, foi diminuindo todos os anos, gradualmente, de
0,59%, por volta de 2002, para 0,53% por aí, em 2009.
Então, consistentemente, houve progresso. V. Exª salienta que, muitas vezes, não houve o reconhecimento
adequado daquilo que aconteceu no Governo Fernan-
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do Henrique Cardoso. Estava aqui ao lado do Senador
Cristovam Buarque, e do nosso ex-Governador e que
será o nosso colega, Aécio Neves, que nos honrou com
sua presença, e certamente, ele sabe dessas coisas.
Mas me permita fazer um breve relato, aqui, sobre essas coisas. Eu sempre procurei fazer questão, Senador
Tasso Jereissati, de que a origem desses programas
sociais, da sua preocupação e todas, ela vem de muito longe na história da humanidade. Poderia aqui citar
que, em 23 de março de 1956, o Deputado Federal
Josué de Castro, lá na Câmara dos Deputados, dizia:
“Eu defendo o direito de toda pessoa, no Brasil, ter o
mínimo necessário para a sua sobrevivência como um
direito de ser brasileiro”. Estava lá Celso Furtado, Caio
Prado Júnior, Milton Santos, dentre outros, que foram
precursores daquilo que veio a ser essa preocupação.
O Presidente José Sarney, o Senador Marco Maciel
são testemunhas: em abril de 1991, aqui apresentei o
primeiro projeto de garantia de renda mínima, sob a
forma de um imposto de renda negativo. Em agosto de
1991, num seminário realizado sob a coordenação de
Walter Barelli, cerca de 50 economistas se reuniram,
e José Márcio Camargo, Antonio Maria da Silveira e
eu apresentávamos na reunião o Programa de Garantia de Renda Mínima. E José Márcio Camargo disse:
“Eduardo, isso é uma boa ideia, mas seria importante
começarmos provendo às famílias carentes uma garantia de renda para que suas crianças estejam indo
à escola. Seria um bom caminho”. Escreveu isso na
Folha, em dezembro de 1991, e logo outro artigo em
dezembro de 1993. Cristovam Buarque, que, desde
o ﬁnal dos anos 80, elaborava um pouco sobre esse
caminho, disse a mim, em agosto de 1994: “Eduardo,
gostaria que você me ajudasse e apoiasse. Eu vou
apresentar uma forma de garantia de renda mínima”.
Ao longo da sua campanha, no segundo semestre de
1994, ele apresentou aquilo que, em janeiro de 1995,
aplicou no Paranoá como o Programa Bolsa Escola.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu vou
concluir, Sr. Presidente. E o próprio José Roberto Magalhães Teixeira, também em novembro ou dezembro
de 1994, me chamou para dialogar sobre aquilo que
vieram a ser os dois programas pioneiros no Distrito
Federal e em Campinas. E daí se espalhou por dezenas de Municípios no Brasil inteiro. Éramos, portanto,
pessoas dos mais diversos partidos, PT, PSDB, todos
colaborando. E claro e eu próprio levei à presença do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma audiência de 50 minutos, em que estava presente Paulo
Renato Souza, o Ministro da Educação, e sua equipe, o maior defensor da Renda Básica de Cidadania,
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Philippe Van Parijs. Ele disse ao Fernando Henrique:
“Presidente, a proposta melhor será um dia chegar à
renda básica incondicional, mas iniciá-la com a renda
mínima associada à educação, como está sendo proposto aqui, é um bom caminho, é um bom começo,
porque se relacionará a um investimento em capital
humano”. E aí o Presidente Fernando Henrique deu
sinal verde para a primeira lei, a Lei nº 9.533, aprovada; depois, em 2000, outra lei. Daí se desenvolveram
os programas que ele próprio, José Roberto Magalhães Teixeira, na lei de 2001, denominou também
Bolsa Escola, depois Bolsa Alimentação. Enﬁm, com
uma característica também, Senador Tasso Jereissati: todos esses programas, inclusive a Renda Básica
de Cidadania, foram aprovados por todos os partidos
presentes no Congresso Nacional, por consenso, inclusive a lei que instituirá um dia a renda básica universal incondicional para todos. Então, nesse sentido,
é importante que haja a colaboração de todos nós. Eu
teria tantas outras observações aqui anotadas, mas
não vou abusar, pois tantos querem aparteá-lo. Ao
concluir, como observação a respeito da liberdade de
imprensa, da liberdade de expressão, registro o quão
contente todos estamos – eu, como Senador pelo PT
– porque a Presidente Dilma Rousseff expressou com
muita clareza: “Eu preﬁro o barulho da democracia ao
silêncio da ditadura”. Então, liberdade de expressão,
de maneira consistente com o que o Presidente Lula
hoje defende, vai ser algo fundamental...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –... no
Governo da sucessora do Presidente Lula, a Presidente Dilma Rousseff. Então, quero continuar a dialogar
com V. Exª e vou fazê-lo ao longo de todo o restante de
nossas vidas, porque tenho por V. Exª respeito. Aprendi
a ter não só na nossa convivência diária, mas também
desde os tempos em que tive a honra de ser o seu professor na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Suplicy. Meu respeito por V. Exª. V.
Exª é conhecedor desse respeito. Esse respeito, tenho
certeza que vai cada vez mais se aprofundar.
Como dissemos aqui, V. Exª ratiﬁca: tudo o que
estamos vivendo hoje é decorrente de um processo.
O próprio Presidente Sarney é uma das personagens
fundamentais desse processo bom da economia, que
estamos vivendo hoje. Fiz uma imagem aqui de que
o Presidente Sarney foi um homem que consolidou o
processo de redemocratização do País. No entanto,
não foi o Senador Sarney nem o Presidente Sarney
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que inventou a democracia. É um processo; tudo faz
parte de um processo.
Senador José Agripino.
Durante o discurso do Sr. Tasso Jereissati, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Faz soar a campainha.) – Antes de conceder a palavra
ao Senador José Agripino, pela expressão do nosso
Senador Tasso Jereissati, que toda a Casa deseja homenagear, eu pediria que os apartes fossem breves
para possibilitar que toda a Casa se manifestasse.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Tasso Jereissati, vou procurar ser o mais breve possível,
tanto quanto eu possa ser no discurso de despedida de um Senador de sua qualidade. Senador Tasso
Jereissati, vamos fazer uma reﬂexão clara aqui: nós
somos 81 iguais, mas a preeminência, normalmente,
nesta Casa de 81 iguais, se dá àqueles que exercem
cargos na Mesa Diretora, na presidência de Comissões, em relatorias importantes, em lideranças. V. Exª
foi relator de matérias importantes, mas não foi Líder,
não foi Presidente de Comissão, não foi membro da
Mesa, mas V. Exª foi durante esses oito anos um expoente do Senado. E a razão é muito simples, muito fácil.
O plenário se encheu de pessoas importantes. V. Exª
faz um discurso polêmico, porque essa é uma característica de sua personalidade. V. Exª é uma referência
que, pelo fato de ser polêmico, merece respeito – pelo
fato de ser polêmico! V. Exª é um homem polêmico e,
por ser polêmico, merece respeito; porque é polêmico
no bom sentido. V. Exª é combativo, V. Exª tem espírito
público, V. Exª tem competência. Veja bem: no campo
da economia, quando o Presidente Sarney criou a
comissão para estudar os caminhos para combater
a crise, pensou-se em algumas pessoas, e disseram:
“Chamem o Tasso”. E lá estava o Tasso, porque tinha
uma contribuição a dar. Na Lei de Falências, a contribuição pragmática, especíﬁca foi dada por aqueles
que entendem do assunto, e V. Exª deu algumas das
melhores contribuições. No combate ao aumento da
carga tributária, V. Exª foi primoroso. Derrotamos juntos a CPMF e sinalizamos ao Brasil que não vem que
não tem. Que aumento de carga de imposto tem limite.
E esse foi um trabalho importante que ﬁzemos no desempenho da oposição. A oposição – V. Exª entende,
como eu entendo – tem que ser exercida com equilíbrio, votando a favor – como V. Exª elogiou alguns pontos do Governo e elogio –, votando a favor das coisas
boas, mas denunciando o erro. E aí V. Exª foi implacável, como é preciso ser, na denúncia e no combate
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à corrupção. Uma enorme parte do seu discurso foi
dedicada à identiﬁcação de casos de corrupção que
mereceram. E outros que vão vir – espero que não venham – vão ser objeto da nossa denúncia e do nosso
combate permanente. Então, V. Exª pode estar certo.
Eu já perdi eleição, Senador Tasso. É da democracia
ganhar ou perder. É contingência, é circunstância. Eu
já perdi, já ganhei e voltei a ganhar. O importante é que
V. Exª, no seu Ceará, mantenha a liderança que tem e
mantenha nosso bastião de resistência lá posto, com
a consciência de que V. Exª foi três vezes Governador
e ninguém fala mal de V. Exª. V. Exª perdeu a eleição
por uma contingência política, não pelo fato de ser alguém cuja conduta tenha sido desabonada por quem
quer que seja. V. Exª tem um trunfo que carrega: V. Exª
é um ﬁcha limpa, um homem que merece o respeito
do Brasil e do seu Ceará. Precisamos de V. Exª, da
sua liderança, que se mantém em pé, do seu talento,
da sua combatividade e do seu espírito público. V. Exª
esteja certo de que eu e meu Partido o temos como
um bom brasileiro. Estamos perdendo na convivência
diária um bom brasileiro que é o Senador Tasso Jereissati. Era o que tinha a dizer.
O Sr. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Agripino. V. Exª sabe da honra que
foi conviver lado a lado com sua liderança durante esses oito anos. E nesse tempo, a minha admiração e
estima por V. Exª só ﬁzeram aumentar. Muito obrigado
por seu aparte.
O SR. Edison Lobão (PMDB – MA) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador
Tasso Jereissati, nós todos lastimamos perdê-lo neste
plenário a partir do próximo ano. V. Exª é uma voz que
se opõe àquilo que, a seu juízo, como outros companheiros também o fazem, não está correto no exercício
das faculdades da democracia brasileira. Conheci V. Exª
quando ainda era Governador do Estado do Ceará. Fui
ao seu gabinete pedir que me desse sugestões sobre
como governar bem meu Estado. Desde então, tivemos
um relacionamento de amizade, sempre calcado nos
melhores princípios. Aqui no Senado, V. Exª exerceu,
por todo esse tempo, a função de vigia do regime democrático, era um ﬁscal do regime democrático – isso
é bom –, não apenas V. Exª, mas tantos outros companheiros, como José Agripino, Arthur Virgílio, Sérgio
Guerra, Alvaro Dias e tantas outras vozes que aqui se
levantaram. Isso é bom para a democracia. Foi assim
no passado também. À época em que seu pai, que
eu conheci, era Deputado Federal pelo PTB, depois
Senador da República, havia os pró-homens da UDN
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que se opunham ao governo, exercendo este papel
fundamental. Mas quero também ter uma palavra de
reconhecimento das excelências do Governo Lula.
Eu não creio que se deva aqui acusar o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Tantas vezes
vim a esta tribuna falar bem do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. A crise econômica que
ele deixou ao seu sucessor, ele lidou bem com ela;
deixou-a ainda ao sucessor, mas tratou com competência, com responsabilidade a crise que não foi produzida por ele, era uma crise internacional. Sucede que
o Presidente Lula não apenas completou a correção
daquilo que havia em matéria de crise, como também,
em 2008, enfrentou, sozinho, grande crise internacional econômica. Soube lidar com extrema competência com ela e retirou o Brasil daqueles horizontes que
anunciavam nuvens profundamente preocupantes. O
Presidente Lula recebeu o Brasil com US$30 bilhões
de reservas externas, vai entregá-lo a sua sucessora
com US$300 bilhões de reservas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Pagou... Vou
concluir, Sr. Presidente, os meus apartes são sempre
restritos. Vai deixar à sucessora com US$300 bilhões;
pagou a dívida com o Fundo Monetário. Eu queria fazer só menção a uma empresa que foi objeto do seu
longo discurso, a Petrobras. Ela trabalha com extrema
competência no Brasil e, sob todos os governos, o País
chegou a ter reserva certiﬁcada de petróleo da ordem
de 12 bilhões de barris. Isso é suﬁciente apenas para
18 anos de consumo. Foi no Governo Lula, Senador
Tasso Jereissati, que se descobriu o pré-sal, e vamos
ter cerca de 50 bilhões de barris, no mínimo, para as
próximas gerações. Em matéria de petróleo, procedese hoje para concluir daqui a oito, dez anos. Portanto,
elogie-se, reconheça-se o trabalho do Governo Lula
no que diz respeito ao grande avanço em matéria de
petróleo em nosso País. cumprimento V. Exª e desejo
que tenha para o futuro um período de grande felicidade e que não abandone a vida pública, o Brasil precisa
da sua presença na vida pública.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Ministro Lobão, vou chamá-lo já de Ministro, quero agradecer-lhe suas palavras e sua amizade. Também aqui
reaﬁrmo meu respeito, minha admiração. Tive, logo no
início do meu mandato, a honra de ser presidido por
V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça e ali lhe
garanto que aprendi muito sobre a questão legislativa,
sob a sua presidência.
Muito obrigado, Ministro Lobão.
Vou passar ao Senador Sérgio Guerra a palavra.
Ele está protestando veementemente.
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O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Por pressão
aqui do Ceará, vou ter que dar o meu lugar e esperar
que ela devolva.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Com certeza vou devolver. Eu quero agradecer ao Senador Sérgio Guerra. Senador Tasso Jereissati, eu não queria
fazer um discurso nem um pronunciamento. Eu quero
só dizer a V. Exª o tanto que eu gosto de V. Exª, o carinho, a admiração, o respeito. E de tudo de que eu
fui testemunha na minha vida, ainda muito jovem, 19,
20 anos de idade, eu vi a revolução que aconteceu no
Ceará; foi uma revolução de verdade, uma revolução
em que o povo foi privilegiado, em que os mais pobres
foram ouvidos. V. Exª, quando chegou ao Governo do
Ceará, teve muitos impedimentos, muitas pessoas
torciam para não dar certo, muitos políticos torciam,
a elite política torcia para não dar certo. Eu fui testemunha, porque muito jovem eu ia para a Assembleia
e ﬁcava nas galerias ouvindo os pronunciamentos, e
eram muito poucos os Deputados que defendiam o
seu governo. E, hoje, eu vejo V. Exª, depois de tantos
anos, desde 1986, aqui no Senado e me dá vontade
só de falar do homem que eu conheço. Não só do político que fez tanto bem pelo Ceará, do político que foi
capaz de proporcionar essa revolução, do homem, de
que eu sou testemunha, que eu vejo andando pelas
ruas, pelo interior, pela capital, e o quanto é querido,
o quanto é amado, o quanto é respeitado. Eu não quero falar sobre a eleição que passou, porque eu acho
que V. Exª é muito maior do que isso, V. Exª tem uma
história muito maior do que isso, do que esse episódio que possa ter acontecido. A sua história é muito
maior, a sua vida é muito maior. Mas eu queria, num
gesto de carinho, de amizade, dizer que nós dois agora voltamos para nossa terra, que é onde adquirimos
a nossa energia, a nossa força. Preciso reconhecer
que V. Exª, desde muito jovem, me estimulou a estar
na vida pública. Em nenhum momento da minha vida
pública me faltou a presença, a voz, o carinho de V.
Exª. Em nenhum momento. A minha vinda para esta
Casa dependeu evidentemente da conﬁança que V.
Exª teve em mim. Eu espero não tê-lo decepcionado.
Procurei dar o melhor de mim nesta Casa para fazer
jus àquilo que o Ceará esperava ao mandar ao Senado
da República a primeira mulher, a primeira Senadora,
mas com muitas diﬁculdades porque sabia que, ao
seu lado, o seu brilho seria... Eu teria que lutar muito,
correr muito atrás para que um dia alguém pudesse
me dar uma palavra elogiosa espontaneamente como
saem as palavras de todos em relação a V. Exª. Tasso,
acho que agora, nós dois voltamos para a nossa terra,
para a nossa família, para os seus ﬁlhos, para a sua
esposa, D. Renata, que aqui está, para os seus ami-
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gos, assim como eu também volto para a minha família, com novas etapas, novas fases. Agora uma muito
maior do que qualquer outra coisa, porque sei que é
o seu coração que dedica agora a esses dois netos,
uma neta e um neto e sei do amor, do carinho e sei
que isso é capaz de preencher o coração de qualquer
pessoa, em qualquer momento da vida. V. Exª não foi
derrotado. V. Exª não perdeu absolutamente nada. V.
Exª continua grande, cada vez maior e a minha admiração, o meu orgulho de ter ﬁcado a seu lado cada
vez aumenta mais. Parabéns! Muito sucesso, muito
brilho! Que Deus o encha de luz, de energia, de paz
e de amor para que a gente continue juntos, lutando
por aquilo que a gente acredita que é o melhor para o
nosso povo, para o nosso Estado e para a nossa população. Parabéns por tudo!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senadora Patrícia. V. Exª sabe do carinho e
do afeto todo especial que nos une. E V. Exª, não vou
chamá-la de V. Exª, se o Sr. Presidente me permitir,
Patrícia querida, foi um orgulho muito grande ter feito
política ao seu lado. Durante esses últimos anos, ﬁzemos campanha e, com certeza, como poucos, você
honrou o Ceará aqui nesta Casa.
Muito obrigado e vamos continuar juntos.
A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Muito obrigada. Se Deus quiser.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Tasso, V. Exª fez hoje... não me lembro de nenhum discurso melhor do que este seu último pronunciamento.
É um discurso notável, que tem coerência, tem legitimidade. A palavra legitimidade é uma palavra muito
importante. O que Tasso Jereissati diz tem a ver com a
vida dele, com o comportamento diário dele. Não são
palavras jogadas ao vento; são palavras que saem de
dentro, e uma ação coerente com essas palavras. Nenhum remendo, nenhum conserto, nada a agregar ao
seu discurso, uma peça absolutamente correta para
os brasileiros no geral; para os da Oposição com certeza, para os do Governo pensarem, e para o PSDB é
uma honra. E não há a menor chance de V. Exª cuidar
apenas dos seus netos. O senhor vai continuar a cuidar do Brasil e com a importância que os brasileiros
seguramente lhe garantem, pela sua vida, pelo seu
papel, pela sua coerência e pelo seu trabalho.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra. Entre as enormes conquistas que nós tivemos aqui, nesta Casa,
de aprendizado, de admiração pelo seu imenso poder
de articular, de raciocinar, de colocar o raciocínio em
ordem, eu queria dizer que uma das coisas que eu ga-
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nhei nesta Casa – e acredito que seja recíproco – foi
a sua amizade, muito importante para mim.
Eu concedo um aparte ao Senador Jarbas, que
precisa... Eu queria pedir que deixassem os colegas
de partido, pois têm que viajar para o exterior.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Tenho
uma reunião com o Aécio lá.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com
revisão do aparteante.) – Senador Tasso Jereissati, eu
sempre acompanho a sua trajetória política, ouço seus
discursos, acompanho suas falas aqui no plenário e
sua atuação na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal. A mim parece uma atuação de alguém
que está iniciando o mandato, pelo entusiasmo, pela
vontade de atuar com correção, com lealdade. Conheci
V. Exª entrando na política, no ﬁnal da década de 80,
quando V. Exª era candidato ao Governo do Ceará. Foi
convocado para entrar na vida pública e disputar o Governo do Estado, para enfrentar as grandes oligarquias
ali implantadas, pela sua trajetória na vida empresarial, uma trajetória vencedora de empresário. Para ser
um empresário bem-sucedido, no Brasil, de ontem
e de hoje tem que ser um empresário sério, correto,
honesto, que paga seus impostos e, principalmente,
moderno. E V. Exª era tudo isso. Depois, como Governador de Pernambuco, tive oportunidade de conviver
com V. Exª, então Governador do Ceará. Ao se estreitar essa amizade, cada vez mais eu tinha por V. Exª
maior admiração, sempre pelas suas colocações, pela
sua dimensão, pela sua sensibilidade, pelo fato de V.
Exª sempre manter as amizades dentro de um tom de
profundo respeito. Cheguei ao Senado há quatro anos
e procurei me aproximar de V. Exª, exatamente pelos
seus exemplos, por todos esses atributos que deveriam ser inerentes à atividade humana, mas que hoje,
infelizmente, são exceções. São poucos os honestos,
muito poucos os éticos, menos ainda os corretos. V. Exª
é um homem sério, um homem correto e um homem
honesto. Não tenho dúvida de que V. Exª foi vítima dessa
circunstância atual, hoje presidida pelo Sr. Luiz Inácio
Lula da Silva, que, da mesma forma mesquinha como
atuou em Pernambuco e no Piauí, atuou no Ceará,
tentando desconstruir sua imagem, procurando eleger
pessoas de sua base partidária. É um Presidente da
República, que tem um comportamento inadequado,
que usa palavras chulas, com agressões incompatíveis
com a ﬁgura de um Presidente do Brasil. Nas eleições,
comportou-se muito mais como cabo eleitoral, muito
mais como chefe de uma facção, como disse Fernando
Henrique Cardoso, do que como Presidente de todos
os brasileiros. Isso passa. Esses momentos de derrota
dos oposicionistas e de um triunfo avassalador do Sr.
Lula, são episódios que passam, eles não ﬁcam. Ficam
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incorporados à paisagem, mas passam. Eu queria dizer
que V. Exª vai fazer muita falta. A Oposição se encontra
reduzida. Ela não pode, além de reduzida, ﬁcar desorganizada, pessimista, sem exercitar o direito constitucional de exercer a oposição. Democracia sem oposição
não existe. O Presidente Lula revelou, nos últimos oito
anos, uma índole autoritária. V. Exª falou, por exemplo,
há pouco, nesse Conselho Nacional de Comunicação.
Veja o que foi que aconteceu no Maranhão há pouco
tempo. Uma jornalista, se não me engano, da Folha
de S. Paulo ou de O Estado de S. Paulo, fez uma indagação a ele, apropriada inclusive, e ele insinuou, ou
melhor, disse à repórter que era uma provocação, que
ela devia se tratar. Fato como esse antecipa a aprovação do projeto oriundo do Executivo. Sob a nova lei de
Comunicação, a jornalista já se enquadraria nas penas
da lei. Quer dizer, essa pessoa, que, supostamente,
desacatou o Presidente da República com uma indagação, com uma pergunta, poderá, sendo aprovada e
sancionada essa proposta, ter sua liberdade ameaçada
pelo cerceamento da imprensa. Eu queria parabenizar
V. Exª, primeiro, pelo seu comportamento aqui como
Oposição consequente. Oposição não devia ter adjetivos, mas no Brasil ela é adjetivada. Oposição é oposição, governo é governo. Quem ganha a eleição vai
governar, quem perde a eleição vai ﬁscalizar. Este é
um princípio democrático que deveria existir no mundo inteiro. Mas V.Exª teve aqui um papel exemplar, um
papel que serviu de exemplo, de luz para todos nós
aqui dentro, primeiro, pelo seu estilo destemido, pela
sua coerência, pela sua correção, pela sua lealdade,
pela sua coragem cívica de sempre tratar aqueles assuntos que V. Exª achava que deveriam ser tratados.
A mediocridade predominou neste período legislativo.
Não sei se predominou no outro que V. Exª exerceu.
Quanto a este período legislativo, posso testemunhar
a mediocridade que predominou aqui dentro. Mas V.
Exª sempre esteve longe disso e mais distante ainda
dos escândalos que macularam esta legislatura. Aqui
dentro, V. Exª também ﬁcou ainda mais distante disso
tudo. Senador Tasso Jereissati, este é um aparte de
um companheiro de Oposição, de seu correligionário,
mas, sobretudo, de um amigo. E eu quero que essa
amizade se preserve ao término deste mandato e que
continue quando V. Exª não for mais, formalmente, Senador da República. V. Exª, assim como foi, é e continuará sendo um grande empresário, foi um grande
Senador da República, um extraordinário Governador
do Ceará, por três vezes, e vai continuar sendo, sem
dúvida nenhuma, um grande homem público, mesmo
sem tribuna e mesmo lá no seu Estado, lá na sua província. Mesmo lá no seu lugar, o Ceará. V. Exª vai ter a
sensibilidade e a dimensão que lhe são peculiares para
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sentir este momento. Não será a retirada desta tribuna, que foi episódica, que vai afastá-lo deﬁnitivamente da vida pública. V. Exª vai continuar sempre sendo
requisitado, e eu tenho certeza de que será uma referência para ouvir e aconselhar aqueles que precisam
ser aconselhados. Esta é a opinião e o aparte de um
correligionário e, sobretudo, de um amigo seu.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Jarbas, V. Exª, como alguns outros nesta Casa,
é referência política na minha vida e sabe disso.
Quando eu ainda era muito jovem, antes de entrar
na política, V. Exª, ao lado de outros companheiros que
estão aqui, exercia um papel fundamental de resistência ao período autoritário militar neste País.
Para mim, é muito especial poder ouvir essas palavras vindas de sua parte e mais especial ainda ouvir,
com muito orgulho para mim, que nós somos amigos
pessoais. Muito obrigado, Senador Jarbas.
Senador Dornelles, por favor, com a palavra.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador Tasso Jereissati, foi uma honra muito grande para
mim ter estado ao lado de V. Exª nos quatro anos em
que exerci meu mandato. Fui testemunha do seu trabalho como Presidente da Subcomissão de Reforma
Tributária, que apresentou uma proposta do Sistema
Tributário, aprovada pela CAE, que hoje é discutida em
todos os foros acadêmicos do País. Sou testemunha do
seu trabalho como Relator da Subcomissão da Crise
e do documento apresentado por V. Exª sobre crédito
e spread. Este documento tomou tal dimensão que
chegou a modiﬁcar alguns procedimentos no Banco
Central no processo de tomada de decisão. Quero me
referir ao seu projeto sobre a Lei de Finanças Públicas,
que, depois de um debate amplo, do exame profundo
por técnicos do Tribunal de Contas, da Secretaria de
Planejamento e do Ministério da Fazenda, está pronto
para ser votada. Senador Tasso Jereissati, o revés eleitoral nem sempre signiﬁca uma derrota política. Este
é o seu caso. V. Exª, politicamente, é vitorioso. Foi e é
vitorioso, porque ocupou os cargos mais importantes
da República e sempre os exerceu com muita competência e com muita dignidade. Pelo trabalho realizado
no Senado, V. Exª estará sempre presente nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Dornelles. Trabalhar ao lado de V. Exª
nesses projetos nessas comissões foi uma verdadeira
lição. Sabe disto V. Exª, que é uma das enciclopédias
políticas nesta Casa, homem de grande dignidade e
também um dos maiores especialistas em ﬁnanças
públicas deste País. Agradeço a V. Exª a oportunidade
que tive de trabalhar ao seu lado e talvez possamos
estar juntos novamente no futuro, eu pelo Partido e V.
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Exª pelo carinho e aﬁnidade de parentesco. Esperamos
estar juntos em um futuro próximo.
Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Tasso Jereissati, V. Exª, nesta Casa, é referencia em todo e qualquer debate, seja ele político, seja
ele econômico. É muito rica a produção legislativa de
V. Exª, que sempre esteve presente em todos os debates, em todos os momentos importante do Senado
nesses últimos oito anos. Tudo isso culminando, inclusive, com esse projeto da Subcomissão de Reforma
Tributária, cujo Relator é o Senador Dornelles, que é
o melhor projeto que temos hoje no País, mas o Governo não quer votar. O projeto que está na Câmara
dos Deputados é absolutamente inócuo, vazio. E esse
projeto da Subcomissão é realmente aquele que uniﬁca os impostos indiretos e é o grande projeto que temos para o País. É a contribuição de V. Exª, além de
outras muitas que já foram aqui relacionadas. Mas o
mais importante é que V. Exª se mantém com a cabeça
erguida, porque esse revés foi fruto de um conluio de
prepotência e vingança, de um lado, e, do outro lado,
falta de caráter, subserviência e traição. Esse conluio
foi o que fez chegar a esse resultado, que V. Exª não
merecia pelo trabalho que fez pelo Ceará e pelo Brasil. Essas pessoas passam, e seu trabalho ﬁca. E o
mais importante são as amizades que V. Exª fez nesta
Casa. E eu, que já herdei essa amizade de meu pai e
que fortaleci ainda essa amizade com V. Exª, serei seu
amigo para sempre. Então, seremos amigos fora daqui
e em qualquer lugar. Obrigado, Senador.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Para
o Senador Sarney, com certeza, e para nós que tivemos a felicidade de conviver com o saudoso Antonio
Carlos, dá uma certa emoção relembrar da sua ﬁgura
por meio do seu ﬁlho.
Olha, quando V. Exª chegou a esta Casa, havia
um certo ar de dúvida, pois como uma pessoa, um ﬁlho vai substituir uma personalidade daquele tamanho?
Ou, se me permite, daquele espaço? Antonio Carlos
era aquele homem que ocupava todos os espaços. Eu
vou lhe dizer a coisa que, com certeza, é tudo que V.
Exª queria da atuação de V. Exª nesta Casa: seu pai,
com certeza, está orgulhoso da sua atuação aqui nesta
Casa. Muita dignidade é o que ele sempre defendeu
na vida pública.
Senador Marco Maciel. Estou tentando obedecer
o máximo possível aqui o critério.
Senador Romero Jucá, muito me honra com o
seu aparte.
Há a Senadora...
Senador Marco Maciel.
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O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do
aparteante.) – Senador Tasso Jereissati, serei breve
em minha intervenção, já que praticamente todo o Plenário deseja aparteá-lo e cumprimentá-lo. Desejo, em
rápidas palavras, fazer três observações. A primeira:
V. Exª destacou um fato muito signiﬁcativo da história
pátria mais recente: a administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Realmente, o Plano
Real, que começou a ser concebido no ﬁm do Governo Itamar Franco e tomou grande impulso sob a direção de Fernando Henrique Cardoso, tornou possível
dar ao País os instrumentos indispensáveis a que se
combatesse de forma eﬁcaz a inﬂação. Hoje, o Brasil
convive com taxas relativamente baixas de inﬂação.
Simonsen dizia, com propriedade, que a inﬂação perigosa é aquela que passa de dois dígitos. Estamos
com inﬂação de um dígito, e tudo indica que, – esperando que o Governo mantenha os mecanismos de que
dispõe –, vamos continuar a operar nesse sentido. A
segunda observação é que, no seu pronunciamento,
V. Exª conseguiu sintetizar uma série de suas ações
no Senado Federal, muitas das quais se converteram
em realidade. Em terceiro e último lugar, mercê de sua
liderança no Nordeste, especialmente no Estado do
Ceará, V. Exª desfruta de elevado conceito e de grande
prestígio entre seu povo e sua gente. Por isso, V. Exª
está destinado, muito em breve, a novas convocações,
inclusive a disputar um mandato, para que o Senado da
República continue a contar com seu concurso. Mais do
que a esperança, tenho a convicção, a certeza de que
isso acontecerá para o gáudio do Senado e também
para o bom funcionamento do Congresso Nacional.
Acredito que, por esse caminho, poderemos pensar
em fazer o que V. Exª acaba de lembrar, não somente
a reforma político-institucional, a reforma tributária, a
reforma trabalhista, mas tantas outras indispensáveis
para que o País tenha uma vertebração econômica
capaz de desenvolver-se a taxas cada vez mais altas.
Meus parabéns a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado, Senador Marco Maciel. Sem dúvida nenhuma, o Senado vai sentir muito sua ausência. Não
é compreensível para nós todos que convivemos com
V. Exª a ausência da sua voz, do seu equilíbrio e da
sua ponderação de sempre na vida pública brasileira.
Tenho certeza de que, como foi dito várias vezes, ausente V. Exª do Senado Federal, continuaremos – nós e
o Brasil – com essa voz equilibrada que, durante tantas
crises e momentos históricos da nossa política, se fez
valer. Muito obrigado pela sua presença.
Senador Pedro Simon, com muita honra.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Confesso,
Senador, que eu jamais imaginava que eu estaria aqui
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para dar-lhe este aparte. Eu, que estou terminando
minha vida pública, via com muita emoção V. Exª, um
dos maiores homens públicos da história deste País,
iniciar no Senado, no seu primeiro de uma série de
mandatos, uma atividade que eu achava muito importante. V. Exª desempenhou um grande papel nesta
Casa. V. Exª, pelo seu estilo, pela sua coragem, pela
sua integridade, pela sua competência, representou
um papel muito importante nesta Casa. Sou um admirador de V. Exª de longa data. Tive a alegria de, num
único mandato que tive de Governador, ver o primeiro
de V. Exª. Não sei se agradei ou não agradei. Eu sei
que ﬁquei no primeiro, e V. Exª foi mais dois e, além
dos mais dois, elegeu mais dois colegas de partido.
Desde que V. Exª entrou, mudou, revolucionou o governo no Ceará com sua atividade, que muitos, muitos, consideram que foi o início de um novo estilo de
um empresário bem-sucedido entrar na vida pública
e colocar na vida pública o estilo de correção, de dignidade, de fazer uma administração diferente. E hoje
se veem várias pessoas seguindo o seu exemplo: o
Governador de Minas de Gerais, que sai daqui a pouco; o Governador de Pernambuco. São várias pessoas que seguem o estilo, e a imprensa comenta que se
iniciou com o Governador Tasso Jereissati, mudando
todo o estilo de um coronelismo que existia até então
no Ceará e trazendo o Ceará para um estilo moderno,
realmente da maior importância. V. Exª foi e é um grande líder nacional. Que pena, lá atrás, naquela reunião
dos governadores do MDB, quando V. Exª era um dos
que queria que a gente chegasse a um entendimento – inclusive com o Presidente Sarney, com Ulysses
e nós todos –, a uma fórmula através da qual a gente
ﬁzesse realmente da Nova República uma nova república. V. Exª foi das pessoas, dos governadores mais
responsáveis, mais sérios, com mais credibilidade.
E V. Exª queria realmente o melhor. Se tivesse dado
certo a caminhada de V. Exª e se ali tivéssemos tido
a competência necessária para encontrar a solução,
o Brasil teria sido diferente. Muito provavelmente, na
eleição que viesse logo ali, o candidato, para ganhar,
seria o Mário Covas. Lamentavelmente, não foi possível. E V. Exª e inúmeras outras lideranças do seu porte
saíram do MDB. À época, fui muito convidado por V.
Exª, pelo Covas e por outros tantos para ingressar no
PSDB. A tese que eu defendia, hoje não sei se certa ou errada, é que nós deveríamos ter ﬁcado todos
juntos até a Constituinte, Arena e MDB; convocada a
Constituinte, nós distinguiríamos os partidos todos; na
Constituinte, se estabeleceriam grupos, que fariam as
vezes de partidos, para fazer uma Constituinte; e aí
se daria o prazo de um ano para se formarem os novos partidos. Diria eu que, aí, seria feita não como na
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Constituinte de 1946 – quem era Getúlio, de um lado;
quem era contra Getúlio, do outro lado; e, de outro,
PSD, PTB e UDN, que nunca se transformaram em
partidos de conteúdo porque foram sempre contra e
a favor. Assim, não aconteceria como aconteceu na
Arena e no MDB, e que depois continuou no PMDB e
nos outros partidos, contra ou a favor do movimento
de 1964. Mas, justiça seja feita, no PSDB, que teve
um grande desempenho, pessoas como V. Exª, como
Mário Covas, como Serra, como Richa, principalmente como Montoro, tiveram um grande desempenho. E,
em duas importantes administrações, em governo que
merece respeito, V. Exª teve um grande trabalho. E, no
PSDB e na Oposição, V. Exª teve um grande trabalho.
V. Exª tinha de estar aqui agora, quando nós vamos
fazer uma tentativa diferente. Eu rezo para que o Governo da Presidente Dilma possa ter muitas coisas
do Presidente Lula que são positivas no Governo do
Presidente Lula, mas que não tenha o estilo do Lula,
principalmente desse Lula em ﬁm de mandato; desse
Lula cuja soberba o está prejudicando; que não está
conseguindo sair com a grandeza de quem fez o seu
sucessor, de quem fez um grande mandato; que está
trazendo à tona questões tão pequenas, que mexem
muito mais com a biograﬁa, com a história dele, do
que com a das pessoas que ele eventualmente possa
ter atingido, ao impedir que retornassem à vida pública. V. Exª vai fazer falta aqui, não tenho dúvida, mas
tenho certeza de que o destino escolhe os seus caminhos. Eu dizia ontem ao Marco Maciel e digo hoje a V.
Exª: na biograﬁa de V. Exª, faltava algo, faltava perder
uma eleição. Todos os grandes líderes da história que
ocupam posição e que marcam presença perderam
também: De Gaulle, Lincoln, Churchill; todas essas
pessoas. E chegou a vez de V. Exª. Creio que V. Exª
haverá de interpretar, de entender e lhe digo com a
experiência de quem perdeu também: a gente aprende
muito mais na derrota do que na vitória. Na vitória, os
amigos são fáceis; parece que deu tudo certo. Na derrota, a análise, a interpretação desse momento vai lhe
servir de grande utilidade. V. Exª, para mim, é o grande
nome no seu partido, o PSDB. V. Exª, na posição em
que está e com a liberdade que tem hoje, talvez fosse
o grande nome para assumir o comando do PSDB e
dar ao Partido uma linha que ele teve quando esteve
no Governo, mas – me perdoe – não teve quando esteve na Oposição. O PSDB foi um grande partido no
Governo. Repare V. Exª: o PSDB foi um grande partido
no Governo, mas não soube encontrar uma linha na
Oposição e um discurso, uma proposta que realmente
fosse concreta para o PSDB, na Oposição, a caminho
do Governo, querendo o Governo, dizer o que ele queria. Essa interrogação ﬁcou no ar. V. Exª pode assumir
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esse papel. Acho que V. Exª pode voltar à direção do
seu Partido e, lá na direção, resolver essa questão que
pesou na derrota – me perdoe – do seu Partido; essa
questão de PSDB de São Paulo e de Minas Gerais,
com uma predominância meio exagerada de São Paulo. Talvez com V. Exª na presidência, poderá toda essa
capacidade, essa competência de V. Exª ajudar a todos
nós nos anos que vêm aí. Teremos uma Presidente, na
minha opinião, com algumas qualidades que considero
muito positivas; que está assumindo o governo com
muita categoria, enquanto nosso amigo, o Presidente
Lula, não está sabendo acabar seu governo. Ele está
querendo brilhar, e está brilhando. Está querendo, de
certa forma, ofuscar a presidente eleita. Não sei se
a está ofuscando. Mas, realmente, nesse Ministério
– quando Lula fez o seu, ele o fez com glória, com
aplauso, com respeito, escolhendo as pessoas –, ele
está aparecendo muito mais do que a Ministra Dilma.
Na hora de aparecer o Chefe da Casa Civil, o Ministro
da Fazenda, na hora dos grandes, está-se vendo que
foi coisa do Lula: esse está lá porque o Lula indicou,
aquele está lá porque o Lula indicou, aquele outro está
lá porque o Lula indicou. Na hora do abacaxi, na hora
de resolver as coisas sem graça com o PMDB, na hora
de resolver com o presidente do PMDB um “carguinho”
aqui ou ali para o fulano, para o beltrano, deixou para
a dona Dilma resolver. Os grandes casos ele resolveu;
as coisinhas miúdas, os abacaxis a dona Dilma resolve. Com um presidente da envergadura de V. Exª no
PSDB, talvez o Partido de V. Exª possa encontrar esse
caminho. Falo como uma pessoa que está chegando
ao ﬁnal. Larguei a presidência do PMDB do Rio Grande do Sul, renunciei. Renunciei para votar: no primeiro turno, na Marina; e, no segundo, na Dilma. Como o
MDB do Rio Grande do Sul fechou questão diferente,
renunciei ao Partido para votar na minha candidata. E
hoje eu estou rezando para que as coisas deem certo.
Tomara que o MDB encontre. Não acho fácil. Mas o
PSDB tem meio caminho andado: tem o Governo de
São Paulo, o Governo de Minas Gerais e o Governo do
Paraná. Cá entre nós, a maioria do PIB está nas mãos
do Partido de V. Exª. O presidente poderia muito bem,
para a felicidade de todos nós, ser V. Exª.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Simon. V. Exª sabe muito bem que,
se V. Exª não foi três, quatro, cinco vezes Governador
do Rio Grande do Sul, mais que isso, V. Exª marcou
a história deste País. Como eu disse em relação ao
Senador Jarbas, V. Exª já era, antes de eu entrar na
política, uma referência na minha vida, na minha vida
pública. E, de lá para cá, sua conduta pessoal, sua

46

57590

Quinta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dignidade pessoal tornou-se, sem dúvida nenhuma, a
grande referência moral, uma das grandes referências
morais desta Casa e da política brasileira.
Com certeza, suas palavras também têm muito
de generosidade; muito menos de mérito meu e muito
de generosidade, em função desses anos todos, desde
que eu olhava, deslumbrado, aquelas reuniões que nós
fazíamos de Governadores do MDB, naquele tempo em
que eu não conseguia alcançar a felicidade de estar
sentado, de igual para igual, com Pedro Simon, com
Miguel Arraes e com outros, desde aquela época em
que eu ﬁcava apenas boquiaberto, olhando a manifestação daqueles governadores da época.
Então, é essa generosidade, que agora se somou também à nossa vizinhança; e Dona Ivete, sua
mulher, sem dúvida nenhuma, é o esteio disso tudo.
Tenho certeza, depois que tive a oportunidade de conviver, com a Renata, junto com a sua esposa, de que
ela é o seu esteio. Na verdade, toda essa força, essa
dignidade, essa coragem que V. Exª tem hoje deve-se
a uma razão muito profunda: o apoio muito grande que
V. Exª tem na sua casa.
Muito obrigado, do coração, por essa homenagem.
Senador Alvaro Dias, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu quero, uma vez mais, apelar ao Plenário, porque
nós temos ainda muitos oradores que querem apartear o Senador Jereissati, para que fôssemos breves,
porque temos ainda a Ordem do Dia, com algumas
matérias importantes para votar. É um apelo que a
Presidência faz aos eminentes colegas.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Vou atender
ao apelo de V. Exª, Sr. Presidente, sendo sucinto. Este
aparte não tem o objetivo da formalidade. É a manifestação sincera da admiração que devoto a V. Exª,
Senador Tasso Jereissati, a quem acompanho desde
1987, quando assumiu o Governo do Ceará, ao tempo
em que eu tinha também a satisfação de assumir o Governo do Paraná. Pudemos conviver em um tempo de
diﬁculdades incríveis, durante a maior crise ﬁnanceira
da história da administração pública brasileira. Apesar
disso, V. Exª produziu as transformações que ﬁzeram
do Ceará um Estado “até Tasso” e “depois de Tasso”.
Portanto, hoje tenho convicção de que perdemos muito
com sua ausência, mas certamente teremos a exata
noção da perda daqui a algum tempo, quando estivermos aqui enfrentando diﬁculdades, problemas complexos, sem contarmos com sua presença. Certamente,
de longe, estará ao nosso lado a nos orientar com sua
inteligência, com seu talento, com sua experiência e
com sua competência. Mas desde aquele momento,
quando ainda era muito jovem – ainda é jovem hoje,
mas ainda era muito mais jovem quando assumiu o

DEZEMBRO 2010

Dezembro de 2010

Governo do Ceará –, aprendemos a admirá-lo. Nossos sonhos muitas vezes se desvanecem em meio
às turbulências provocadas pelas incompreensões e
injustiças da atividade pública, especialmente quando
assistimos à inversão de valores, quando prevalece a
ﬁcção sobre a realidade; quando o imaginário se sobrepõe à qualidade da proposta. Infelizmente, o imaginário, trabalhado com inteligência por pessoas que
se sobrepõem à verdade com a mentira, acaba produzindo essa inversão de valores, que é nociva aos
interesses de futuro do povo brasileiro. A ausência de
V. Exª é a resultante deste quadro que acabo de descrever sucintamente. Mas nós esperamos que, nesta
tarde, V. Exª não esteja dizendo adeus, mas até logo.
Felicidades a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Alvaro Dias, grande companheiro e homem de
extraordinária coragem política, que prestou serviços
extraordinários, sendo um dos Governadores do Brasil mais bem avaliados naquela época, de lá para cá,
a sua permanência no Senado, durante todos esses
anos, mostra a consolidação da sua liderança e do
seu espírito público, representando o povo do Paraná. Muito obrigado pelo seu companheirismo durante
todos esses anos.
Senadora Marisa, por favor.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada,
Senador Tasso. Quero dizer da minha satisfação e alegria por ter convivido com V. Exª durante esses quatro
anos aqui no Senado. Não só a presença de V. Exª aqui
no Plenário, mas nas horas mais decisivas, nas horas
mais necessárias V. Exª estava aqui e nunca se furtou
a dar a sua opinião, a colocar as suas ideias sobre as
questões mais relevantes que envolveram este País.
V. Exª estava nas Comissões, presente, discutindo,
propondo, mostrando ao País que a função do Parlamentar é essa função de ajudar o País a crescer, a se
desenvolver, com ideias e com propostas. Mas estava
também com seus companheiros, juntando os amigos,
os companheiros, discutindo as questões de bancada,
discutindo as questões partidárias. Por tudo isso que V.
Exª representou nesses quatro anos que convivemos
juntos aqui, quero manifestar a minha tristeza – agora é tristeza – por não poder tê-lo como companheiro
nos próximos quatro anos que eu ainda tenho nesta
Casa. Mas digo a V. Exª que V. Exª não tem o direito
de abdicar da vida pública, de continuar trabalhando
pelo País. O nosso Partido precisa enormemente da
sua presença. Eu tenho certeza absoluta de que sua
voz ponderada, de companheiro leal, vai estar sempre
aberta a discutir as maiores questões nacionais. E nós
não podemos prescindir da sua pessoa e, principalmente, das ideias que V. Exª tem para o nosso País.
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Portanto, deixo aqui este libelo: precisamos continuar
juntos, trabalhar juntos e acreditar juntos no nosso
País. Muito obrigada.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado, querida amiga, Senadora Marisa, por sua
elegância, por sua inteligência, que se tornou, sem dúvida nenhuma, um ponto de equilíbrio dentro da nossa Bancada. Tenho certeza, pelo que acompanho, de
que V. Exª ainda vai ter muito que dar de seu trabalho,
de sua experiência pelo nosso País e, principalmente,
pelo seu Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso País
ainda vai ouvir muito da senhora, e eu vou ﬁcar muito
orgulhoso disso.
Senadora Lúcia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes, eu queria prorrogar a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tasso, quando V. Exª falava, eu pensava comigo: “Que
perda para o nosso Partido e para o País!”. O discurso
de V. Exª revela seu equilíbrio e sua serenidade; a serenidade e o equilíbrio com que V. Exª conduziu seus
trabalhos nesta Casa. Seu discurso revela também
seus princípios, que V. Exª ardorosamente defendeu
aqui, que são lealdade, verdade e sinceridade. V. Exª
elencou uma série de desmandos deste Governo e
apresentou algumas críticas a ele, demonstrando na
sua fala muito mais um dever cívico do que o objetivo
de desqualiﬁcar o nosso opositor. V. Exª também, no
seu discurso, não deixou de lembrar o legado deixado
pelo nosso ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
orgulho para todos nós. E V. Exª deu o exemplo, com
sua fala, de um Parlamentar aplicado, como sempre foi
em todas as Comissões. Eu tive a oportunidade de me
espelhar em V. Exª em vários momentos. Tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas Comissões e
em alguns trabalhos. Vi com que aplicação V. Exª se
dedicou à construção da Lei de Falências, não se preocupando em ser, naquele momento, um opositor, mas,
principalmente, se preocupando em oferecer ao País
uma das mais modernas leis, naquele momento, com o
objetivo de diminuir o spread bancário. E V. Exª ali – eu
fui testemunha – aprovou 54 emendas; praticamente
a Lei de Falências é de autoria de V. Exª. Acompanhei
também a sua dedicação na área social, na Comissão
de Assuntos Sociais, quando V. Exª, com muita força
e muita determinação, enfrentou a articulação para a
aprovação das células-tronco, que V. Exª colocou aí e
que é um grande benefício para a humanidade. Portanto, toda a sua trajetória aqui é motivo de orgulho
para todos nós e é referência para a nosso Partido. Eu
quero dizer a V. Exª que sinto, sinto muito, a sua falta
aqui, porque era no seu gabinete que, todas as quar-
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tas-feiras, nos reuníamos, tínhamos a possibilidade de
estreitar o nosso relacionamento como bancada, mas,
ao mesmo tempo, podíamos usufruir da competência
de V. Exª, que levava para conversar conosco e discutir projetos da mais alta relevância para o País, levava
técnicos de grande gabarito, técnicos da Fundação
Getúlio Vargas e outros tantos técnicos que V. Exª conhecia. Portanto, por esses momentos vividos por nós
e pela liderança de V. Exª nesta Casa, é sempre muito
dolorido dizer adeus. É muito forte pensar que V. Exª
não estará conosco na próxima legislatura, mas pode
ter certeza de que a sua marca, a sua presença, a sua
força serão, sem dúvida nenhuma, a grande referência
do nosso Partido, o PSDB. Obrigada.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senadora Lúcia. Eu não sei o que lhe dizer.
Eu só posso lhe dizer uma coisa: se V. Exª tem essa
tristeza, quero dizer que tenho a alegria de Goiás ter
feito justiça e tê-la trazido de volta ao Senado Federal,
para representar o seu querido Estado, pelo trabalho e
pela aplicação. Eu sempre disse que V. Exª é uma das
Senadoras mais aplicadas desta Casa. Fico muito feliz
e muito tranquilo de deixar esta Casa, sabendo que o
nosso Partido tem Senadores do quilate de V. Exª.
Eu queria pedir ao João Tenório, que já tinha pedido na frente, que trocasse com o Senador Romero,
que parece que tem...Então, Senador João Tenório e,
em seguida, S. Exª.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Tasso Jereissati, V. Exª e a grande maioria dos Senadores aqui presentes ﬁzeram referência ao período em
que V. Exª foi Senador da República e deu toda essa
contribuição não só para o nosso Partido, para a unidade do nosso Partido, mas para o País, com as suas
ideias, com o seu empenho, no sentido de buscar as
soluções mais objetivas e mais adequadas para o andamento da nossa economia, do nosso social e da
nossa política. Apenas dois Senadores se referiram a
outro período, sobre o qual eu gostaria de falar, que é
o seu período como Governador do Estado, por uma
razão muito simples: V. Exª criou uma escola de ser
Governador, não apenas no Nordeste, mas no Brasil
como um todo. V.Exª inaugurou um período em que
mudou completamente a forma de interpretação, a
forma de atuação, a forma de gestão que os Governadores até então tinham no Nordeste, em particular,
e no Brasil como um todo. Foram citados aqui alguns
casos de sucesso absoluto do seguimento dos seus
ensinamentos como Governador, como é o caso do
Governador Aécio Neves, do Governador de Alagoas, Teotonio Vilela, seu grande amigo e seguidor, e
eu gostaria de citar exatamente essa sua contribuição. Foi uma contribuição muito grande, muito forte,
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porque até então fazer governo, fazer gestão estadual
não tinha nenhum compromisso, por exemplo, com a
meritocracia. A meritocracia não existia. V. Exª, como
Governador do Ceará, iniciou um processo em que a
performance daqueles que faziam o seu Governo, a
performance daqueles que compunham o quadro administrativo do seu Governo era considerada e, sem
sombra de dúvida, dado o devido valor. Então é esse
período que foi tocado levemente nesta tarde que eu
gostaria de ressaltar. Foi uma escola que V. Exª montou
para o Nordeste e para o Brasil como um todo. Portanto, eu, como nordestino e como brasileiro, agradeço
em nome de todos os nordestinos aquilo que V. Exª
criou e implementou do novo sistema de se governar
os Estados nordestinos, em particular, e brasileiros,
de um modo mais geral.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador João Tenório, pelas palavras. Novamente, credito isso também à nossa amizade. E quero
dizer que V. Exª trouxe uma contribuição que surpreendeu
muitos, porque, chegando a esta Casa como suplente
do Senador – hoje Governador – e querido amigo Teotonio Vilela e sendo um grande empresário conhecido
não só no Nordeste inteiro, esperava-se um empresário
como Senador. E não é verdade! Nós tivemos a felicidade de descobrir aqui um grande homem público. O
seu espírito público prevaleceu muito mais do que se
imaginava que um grande empresário já tão bem sucedido pudesse ter, e V. Exª provou isso aqui. Sinto muita
pena que não tenha continuado também. Acho que era
uma vocação política, e até hoje não entendi direito por
que, lá nas Alagoas, não continuou essa vocação, que
fez tanto bem a esta Casa e ao Brasil.
Quero, agora, passar a palavra ao Senador Romero e ao Senador Mozarildo.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Meu caro
Senador Tasso Jereissati, quero também abraçá-lo
nesta tarde, somar a minha voz a todas as vozes aqui
que enalteceram o seu trabalho, o seu mandato e as
suas ações e registrar, até como Líder do Governo, já
que estive em posições divergentes, em posições antagônicas, em debates às vezes acalorados, em disputas às vezes duras, que, em todos esses embates, em
todos esses posicionamentos, V. Exª sempre procurou
fazer o melhor pelo País, sempre ajudou a construir
propostas importantes para o próprio Governo. Quero aqui registrar isso, é importante que se registre. A
contribuição sempre foi proativa, sempre foi positiva,
sempre foi uma ação no sentido de fazer com que o
País ganhasse. No debate e também nos embates,
sempre defendeu, com sua convicção, suas ideias e
seus posicionamentos. Então, quero abraçá-lo, registrando que tenho certeza de que, com a admiração
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que o povo brasileiro tem por V. Exª – e também me
incluo entre os que o admiram como homem público,
como político, como pessoa que coloca o coração e
a alma no embate político –, vai continuar a prestar
relevantes serviços ao País. Não tenho dúvida disso.
Então, quero abraçá-lo, quero agradecer toda a colaboração e todo o apoio e quero agradecer os embates
que tivemos, porque aprendi também nos embates.
Sem dúvida nenhuma, V. Exª deixou marcada, nestes
oito anos, uma ação extremamente feliz, importante
e construtiva para o Brasil e para o Estado do Ceará.
Meus parabéns! Leve nosso carinho, nosso afeto e
nosso reconhecimento.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado, Senador Romero. Na verdade, tivemos
embates muito duros. Mas é muito importante seu
testemunho aqui de que, nos momentos realmente
importantes, nosso objetivo era comum: encontrar uma
saída que, apesar das nossas divergências, fosse a
melhor para o País.
Quero, inclusive, dizer que, em determinados
momentos – faz parte dos meus defeitos –, a gente
se emociona demais no acalorado das discussões,
mas V. Exª tem uma característica muito própria dos
líderes, principalmente dos líderes parlamentares, entre os quais V. Exª, sem dúvida nenhuma, se destaca
como um dos melhores deste Parlamento Nacional.
Ai do Governo se não fosse a habilidade de V. Exª, a
compreensão e a necessária tolerância para conviver
com essas diferenças!
Muito obrigado por essa convivência, de posições
diferentes, mas sempre de muito respeito.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Meu amigo,
irmão, Líder, Senador Tasso Jereissati, o nosso Presidente, Senador José Sarney, pediu-nos que fôssemos
breves em função da necessidade de se iniciar a Ordem do Dia. Mas, Presidente José Sarney, é impossível ser breve para poder fazer uma homenagem mais
do que merecida ao Senador Tasso Jereissati. Tenho
alegria de ter a amizade do Senador Tasso há vinte e
tantos anos, e o tenho como uma bússola. Quero lhe
dizer isso, Senador. Na minha vida, sempre procurei
seguir os seus passos, a sua orientação. Como família, V. Exª é um pai exemplar. Temos aqui a presença
de sua esposa, nossa querida Renata, que veio assistir, hoje, a esta homenagem do Brasil inteiro a V.
Exª. Como empresário, dos maiores empresários do
Nordeste, tenho certeza absoluta, entre os maiores
do Brasil. Como político, vitorioso. Já foi dito aqui que
V. Exª fez referência e teve a transparência de fazê-lo,
porque é necessário, de reconhecer que o Brasil está
na situação que hoje se encontra porque Fernando
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Henrique Cardoso iniciou as reformas lá em 94/95,
no Governo Itamar, com o Plano Real, e depois como
Presidente. Mas, antes disso, V. Exª já tinha iniciado
essa nova forma de gestão no Brasil e o Ceará servia
de exemplo para todos nós. Lá no Pará, nós usávamos
o Ceará como exemplo. V. Exª recebeu um Estado que
era dominado por uma oligarquia que não avançava,
um Estado pobre, e o transformou num Estado exemplo para o Brasil. E nós, no Pará, procurávamos olhar
sempre para o Ceará e dizer: olha, vamos fazer aqui.
Então, o início não foi em 95, mas muito antes, como
já foi dito aqui, lá em 87, quando V. Exª assumiu o governo, vindo da área empresarial, como presidente do
centro das indústrias. V. Exª chegou à conclusão de
que ou assumia o Estado, para que o Estado tomasse
o rumo de crescimento, ou iria passar como omisso
em relação aos seus irmãos cearenses. Então, eles
tiveram a inteligência de colocá-lo no governo por três
vezes. O Ceará, hoje, realmente, é fruto daquilo que V.
Exª iniciou, assim como o Brasil de hoje é fruto daquilo que foi iniciado por Fernando Henrique e a que foi
dado continuidade nos governos do Presidente Lula.
Lamentavelmente, as reformas que precisariam ser
feitas, continuadas, não foram feitas. Apenas o Presidente Lula manteve a política, a orientação, mas não
avançou nas reformas. Eu espero que a Presidenta
eleita, Dilma, possa dar continuidade às reformas. O
Presidente Lula fala sempre que recebeu uma herança maldita, o governo. Eu lamento é a herança maldita
que vai receber a Presidenta Dilma, porque o que se
vê agora é a necessidade de cortes, a necessidade de
fazer ajustes. V. Exª, por diversas vezes, veio à tribuna
alertar a população brasileira, alertar o Presidente Lula
da necessidade de melhorar a qualidade dos gastos,
de diminuir o tamanho da máquina, de fazer os ajustes
necessários, porque o País não aguentava o tamanho
dos gastos que estavam sendo feitos. E o próprio Ministro Mantega reconheceu que nos dois últimos anos
foram feitos gastos exagerados. E nós sabíamos por
que, sabíamos que quem recebesse o Governo agora, no caso, a Presidenta Dilma, ou o nosso candidato,
que não chegou à vitória, o Governador Serra, teria
que fazer, como terá que ser feito pela Presidente, os
ajustes, os cortes necessários em 2011: diminuição
de crédito, aumento de taxas de juros, tudo isso que
estava claro de que precisava ser feito em função da
economia. Mas para tudo isso, Senador Tasso Jereissati, em nossas reuniões de bancada, sob a sua
liderança, V. Ex.ª sempre chamou à atenção, sempre
alertou, nas vezes em que V. Ex.ª subia à tribuna e
era ouvido com atenção por todos nós, porque estava realmente fazendo uma oratória importante para
o País. Eu não gostaria de ter aparteado V. Ex.ª por
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esse motivo. Eu realmente acho que o povo do Ceará
cometeu, eu não diria nem uma injustiça, mas um erro
em não reconduzi-lo a mais um mandato do Senado
Federal. Mas tenho certeza absoluta de que V. Ex.ª
não dirá adeus, como foi dito aqui. Eu diria até breve
ou até amanhã, porque V. Ex.ª continuará comandando
e orientando, sendo essa liderança que é no PSDB. E
nós todos estaremos certos de que V. Ex.ª continuará
a sua luta política pelo Ceará e pelo Brasil. Que Deus
o abençoe, que Deus continue iluminando V. Ex.ª e
sua família. E ﬁque certo: onde V. Ex.ª estiver, os seus
amigos também estarão.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Flexa, pelo carinho de sempre, a
amizade antiga. E quero dizer também que estou muito
feliz com V. Exª, porque sua carreira aqui não foi como
um ﬂecha, foi como um foguete, voltando à Casa, às
vezes muito desacreditado sobre as suas possibilidades eleitorais, teve uma das vitórias mais espetaculares para o Senado Federal. E posso dizer que estou
até mais feliz do que V. Exª porque sei da aplicação, é
um dos Senadores mais trabalhadores desta Casa, às
vezes, até demais, está envolvido sempre. Eu queria
dizer dessa felicidade e que a nossa amizade continuará, com toda certeza.
Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Tasso Jereissati, vou falar muito menos em meu nome,
que tive o prazer e a satisfação de, mesmo admirando-o
antes, ter tido a oportunidade da convivência com V.
Exª aqui nesta Casa. Desde o primeiro instante, como
presidente ainda do partido, abrigou aqueles que aqui
estavam chegando, de portas abertas e escancaradas,
como é a sua vida, a sua história política, aconselhandonos e ajudando a desenvolver o nosso papel como representantes dos nossos Estados, com a preocupação
da Federação. Mas, permita-me falar mais como um
caboclinho lá do sertão da Paraíba, da minha querida
São José de Piranhas, que a trato carinhosamente
de Jatobá, que teve a felicidade de ser limite com a
Cidade de Barro, no Ceará. E, como cidadão de Jatobá, de São José de Piranhas, vizinho ao Ceará, acho
que tenho o atrevimento de dizer como os cíceros da
vida, lá da região de Juazeiro, os josés, os antônios,
os joões, as marias, as beatrizes e tantos outros do
Ceará, dizer que nós somos gratos à sua história, ao
seu envolvimento, ao seu compromisso de cidadão, à
sua colaboração para mudar a história do Ceará. Todos
têm a consciência de dizer que o Ceará foi um antes
de Tasso Jereissati, e outro, depois de Tasso Jereissati. Mas eu queria lhe dizer algo, a você que ensinou
tantos jovens, tantas gerações que procuraram se espelhar em você como exemplo de administrador e de
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homem público – é verdade que alguns o escutaram,
aprenderam, usufruíram, mas não foram gratos: peçolhe, em meu nome, em nome dos meus conterrâneos
e do povo do Ceará, que V. Exª continue nos ajudando,
ensinando e colaborando, com as suas preocupações,
com as suas ideias e com o seu trabalho. Permita-me
dizer que reencontrei aqui um jovem do Ceará que
entrou na política recentemente – que, com certeza,
esse vai escutá-lo e lhe ser eternamente grato –, que
é o Pedro Fiúza. Em nome dele, acho que estou representando toda a geração do futuro do Ceará, pedindo
para que V. Exª continue a nos ajudar.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Cícero, nosso vizinho ali da Paraíba, pela amizade, pelo companheirismo, pelo trabalho
que tivemos juntos e pela oportunidade que tivemos
de convivência.
Eu gostaria de dizer da sua competência nesta Casa, da sua aplicação. Eu não imaginava que V.
Exª estivesse tão preparado para exercer este cargo,
como muitos outros que sei que virão, novamente virão, para a sua carreira. E tenho fé em Deus de que
isso vai acontecer.
Muito obrigado.
Senador Mozarildo e, em seguida, o Senador
Heráclito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Tasso, desculpe-me, mas eu queria pedir licença a V. Exª, porque
tenho um compromisso com o Presidente da Câmara,
uma reunião. Talvez eu não tenha tempo de voltar a
presidir esta sessão. Mas, antes de sair, eu queria dizer que, nesta Casa, talvez eu seja o mais velho que
conheceu V. Exª. Eu conheci V. Exª, um jovem galã no
Ceará, ainda nos tempos da sua mocidade, e já com
grande espírito público e precocemente dirigindo o
centro das indústrias. E nós todos íamos sempre lá,
de onde construíamos a solução para os problemas
do Nordeste, onde ele passou a ser um fórum de debates. E V. Exª logo se revelou um homem que tinha
um grande espírito público. Eu comecei a conhecer
logo que V. Exª teria uma brilhante carreira. E comecei a ser um dos primeiros a incentivá-lo a entrar na
política e ajudar mais de perto tudo o que nós fazíamos no Nordeste.
Depois, nos caminhos da vida, muitas vezes divergimos de partidos, divergimos de posições, mas
nunca perdemos o afeto que tivemos, o carinho, e essa
amizade que nasceu desde aquele tempo, amizade
que se consolidou pelo seu casamento com a ﬁlha
de um dos maiores amigos que tive na vida, Edson
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Queiroz. Então, passamos, em conjunto, a ser uma
família muito bem relacionada – a minha, a sua e a
de sua esposa.
V. Exª sempre teve algumas virtudes fundamentais. V. Exª sempre foi um grande trabalhador. V. Exª
sempre enfrentou as situações com grande dedicação.
V. Exª sempre se aprofundou em todos os problemas
que lhe foram submetidos.
Essa admiração que tenho por V. Exª, devo dizer
que ela foi manifestada concretamente, não somente
em palavras.
Quando Presidente da República, fui um dos
incentivadores para que o Ceará escolhesse V. Exª
candidato a Governador do Estado. Aqui no Senado,
reencontrando-nos, tive oportunidade de, sabendo de
suas qualidades, nas missões mais importantes, onde
necessitávamos de um homem aplicado, sempre colocar, e coloquei, V. Exª.
Presidente da República, quando vagou o Ministério da Fazenda, convidei V. Exª para ser Ministro
da Fazenda, em uma prova de conﬁança e de suas
virtudes.
Portanto, lamento profundamente, mais do que
ninguém – e disse isso a V. Exª em vários telefonemas
que lhe dei –, a sua ausência nesta Casa, porque sei
que V. Exª é um Senador extremamente aplicado, que
dá valor aos nossos trabalhos, que valoriza nossos
trabalhos.
Portanto, eu que comecei a vê-lo bem jovem continuarei – V. Exª Senador, V. Exª já vovô – com a mesma
amizade, com o mesmo carinho, com o mesmo relacionamento que tivemos, sabendo que V. Exª cumpriu
uma carreira de grande homem público, que é coroada
nesta tarde pelo respeito de todos os seus colegas,
pelas manifestações de todos nós, o que mostra que
V. Exª, realmente, merece os elogios que recebe e, ao
mesmo tempo, a ausência que nos faz.
Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB - CE) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Antes de V. Exª se retirar, eu gostaria de também
dizer duas palavras.
Primeiro, dizer que V. Exª é um homem de gestos. Quero agradecer esse gesto de V. Exª ﬁcar aqui
do início ao ﬁm deste meu discurso, com todos esses
apartes. Entendo e agradeço profundamente o signiﬁcado desse gesto.
Segundo, quero dizer, aqui e agora, que acho que
estamos chegando à curva ﬁnal, vamos dizer assim, de
uma carreira política. E que V. Exª, quando Presidente
da República, não foi um dos incentivadores da minha
carreira: V. Exª foi o incentivador da minha carreira. Com
certeza, sem aquele incentivo e aquele apoio que foi
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dado àquela época, diﬁcilmente eu teria tido esta vida
pública ou teria entrado na vida pública.
Portanto, eu queria declarar aqui – todos sabem,
mas, mais uma vez, quero dizer, nesse momento de
despedida, vamos dizer assim – que V. Exª sabe que
foi fundamental para a minha vida pública.
Terceira palavra – eu disse que seriam duas, mas
direi uma terceira: sempre admirei e considero - apesar
de divergências pontuais que nós tivemos, até porque
acompanhei de perto – o seu temperamento e a sua
cultura profundamente democrática como essenciais
para a consolidação e a redemocratização do País e
o momento que nós vivemos hoje. E eu queria – e V.
Exª sabe que eu acho isso – deixar isso também, mais
uma vez, neste momento, declarado e dizer que tenho
certeza de que este afeto mútuo que nos liga vai continuar enquanto Deus permitir as nossas vidas.
Muito obrigado.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) – Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP)
– Muito obrigado.
Eu quero apenas dizer da minha réplica: dê um
abraço em Renata.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB - CE) – Muito obrigado.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN) – O
baixo clero está esperando ter a sua vez aqui.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB - CE) – Senador Garibaldi – não sei se cotado ou já convidado para
Ministro, não é, Cristovam? -, baixo clero é modéstia
do orador, a esta altura, em relação a essa plebe rude
que hoje aqui lhes fala, um Ministro se intitular...
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB -RN) - Eu
não faço questão de ser o primeiro desses restantes,
não. Mas eu quero, pelo menos, ser o último.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB - CE) - Deixeme apenas dar a palavra ao Senador Mozarildo, que
já está aguardando. Fico muito honrado, Senador Garibaldi, com um aparte de V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) – Senador Tasso, quero, primeiro, dar um testemunho, embora
de longe: reconheço que V. Exª representa a nova geração de políticos do Ceará. O Ceará é o Estado natal
do meu pai e, portanto, sempre acompanhei de perto
a história do Ceará, inclusive, tendo feito lá uma parte
do curso cientíﬁco. Mas tudo que foi dito aqui assino
embaixo, aliás, se for possível, duas vezes. Mas eu
quero sintetizar. O que eu pude ver da sua atuação
aqui encoraja aqueles que querem realmente continuar fazendo política e aqueles que querem entrar para
a política, porque a sua atuação demonstra, não só
como Governador, mas exclusivamente como Senador,
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que é possível, sim, fazer política sendo trabalhador,
sendo sério, sendo honesto, sendo corajoso e sendo
leal. Isso V. Exª demonstrou em todos os momentos,
nos embates ou nas defesas, nas posições que atravessamos aqui. Em muitas delas, estivemos sob seu
comando inclusive. Portanto, quero deixar esta mensagem para os jovens e para aqueles que ainda estão
na política para que olhem o exemplo de V. Exª como
a possibilidade de que se pode fazer política com todas as letras maiúsculas. Portanto, parabéns! Foi um
prazer conviver com V. Exª; tenho certeza de que, em
breve, se não aqui no Senado, em outra parte da cena
política, nós teremos V. Exª presente.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Obrigado, Senador Mozarildo. Eu quero-lhe dizer que foi
um prazer meu a amizade que nós, com certeza, cultivamos aqui. A sua coerência política é um exemplo
importante. Já que V. Exª falou nos jovens que querem
entrar na política, esse espírito e essa sua coerência
são, sem dúvida, uma referência que vai ser seguida,
não só por todos os que acompanham o Senado, mas
principalmente no seu Estado. Muito obrigado por sua
palavra.
Ouço o Senador Heráclito e, em seguida, o Senador Garibaldi, do altíssimo clero.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Tasso Jereissati, não sabe V. Exª como é difícil e complicado para um Senador quase da sua geração – um
pouco mais novo, graças a Deus – participar desse
ato de despedida. Nós somos vizinhos de Estado, e
eu acompanhei a sacudida que V. Exª deu não só no
Ceará, mas também no Nordeste, em todo o Nordeste, quando, desaﬁando as estruturas políticas do Ceará, lançou-se candidato em um desaﬁo comparável
ao desaﬁo à lei da gravidade. Elegeu-se Governador,
e, aí, o Ceará nunca mais foi o mesmo: ﬁcou bem melhor. O Ceará hoje é o Ceará que o Brasil todo admira, porque V. Exª ali construiu os pilares de um Estado
industrialmente irreversível, já que vivia a diﬁculdade
de ter apenas uma indústria têxtil completamente sucateada, falida, embora reconheço alguns esforços
de governos anteriores. V. Exª deu a oportunidade da
diversiﬁcação, porque deu credibilidade ao Brasil de
investir no Ceará, abrindo as portas daquele Estado
por meio de incentivos. E inverteu um processo: saiu
daquela mesmice de Estados que brigavam por arrecadações, disputavam quem arrecadava mais. Passou
a ser um Estado generoso na concessão de anistias
e de incentivos ﬁscais. E o Ceará mudou. E o Ceará
com que V. Exª surpreendeu o Brasil ao construir o
Porto do Pecém em quatro anos. Esse é o Ceará que
V. Exª construiu. Essa é a geração cuja mentalidade
V. Exª mudou. Aliás, eu me lembro daquela primeira
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campanha, quando a sua candidatura extrapolou as
fronteiras. Eu pensava que era apenas um reﬂexo no
meu Piauí, mas, depois, observei que, em todos os
Estados limítrofes, V. Exª era um símbolo da renovação
e incentivou vários e vários jovens a entrarem na vida
pública, querendo ser um novo Tasso. Este é exatamente o Senador que veio para cá, com a experiência
e a maturidade de um extraordinário administrador. No
Senado, não foi diferente. Aliás, V. Exª tem marcado a
sua vida por surpreender. Quando a sua geração esperava que Tasso, jovem, ﬁlho de empresário abastado, fosse o rei da noite ou um playboy, V. Exª assumiu,
criança, as responsabilidades do negócio da família e
se constituiu em um dos maiores empresários do Ceará
e do Brasil. No começo – eu me lembro –, V. Exª tinha
ojeriza a político. Conheci V. Exª no gabinete de Flávio
Marcílio, amigo comum, mas V. Exª não era dos mais
afeitos a tratar da política, porque tinha como objetivo
os negócios. Mas o Ceará precisou do seu concurso,
da sua força e do seu trabalho. E V. Exª não fugiu, foi
Governador, derrubando uma república chamada, à
época, dos coronéis – alguns injustiçados, outros não.
Na realidade, V. Exª mudou a ﬁsionomia administrativa
do Ceará, fazendo a maior renovação de quadros de
que se tem notícia naquele Estado. Traído por alguns,
por outros, não, mas fez uma escola. V. Exª aqui, no
seu período de Senador, foi uma referência, foi um
norte, foi perfeito. V. Exª não sai daqui, porque a sua
digital, a sua marca, a sua grife, ﬁcará vagando por
esses corredores como exemplo. E isso exatamente
é o que vale a pena. É saber que V. Exª, ao passar
por esta Casa durante oito anos, cumpriu aquilo que
deve ser cumprido pelo homem público que para cá
vem por delegação do seu Estado. O Senador Sarney,
agora há pouco, e lamentavelmente ele não está aqui,
falou sobre o seu convite para Ministro. E eu comentava aqui com Simon o episódio. V. Exª depois pode até
me corrigir ou não. O convite feito pelo então Ministro
José Reinaldo Tavares, homem da absoluta conﬁança
do Senador Sarney. Eu me lembro muito bem. Era de
manhã cedo, eu tomava café na casa do Dr. Ulysses
Guimarães com alguns amigos, quando José Reinaldo, Ministro todo-poderoso, comunicou ao Dr. Ulysses
que V. Exª não aceitava ser Ministro, fazendo críticas,
inclusive, e justiﬁcando o porquê da não aceitação,
solicitando ao Dr. Ulysses que, de maneira imediata,
abrisse a temporada para escolha de outras opções.
Estou falando isso agora, porque esse é um episódio
muito mal contado; é um episódio que magoou muito o
velho Ulysses. Eu ouvi diversas vezes ele dizer: “Olha,
eu sou injustiçado. Uma das injustiças que tenho na
minha vida pública é de me acusarem de eu não ter
aceito a escolha do Tasso, meu companheiro de Parti-
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do”. Hoje, nós temos aí o Dr. José Reinaldo, que pode
testemunhar se o que estou dizendo é verdadeiro ou
não. Algumas pessoas que testemunharam aquela
conversa ainda estão vivas. E é preciso que a história
reponha determinados fatos, porque essa versão, eu
lhe digo, Senador Tasso, sei que magoou V. Exª, e,
como ela foi divulgada, magoou profundamente o velho
Ulysses. E eu tive o privilégio de ouvir, até seus últimos
dias de vida, algumas conﬁdências. Essa talvez tenha
sido a mais recorrente, porque ele não aceitava aquele
carimbo de ter sido responsável pela sua não ida para
o Ministério da Fazenda. Quero fazer isso por dever
de justiça e estou deixando para fazer agora no seu
último pronunciamento na Casa, infelizmente. Mas eu
não poderia deixar de, neste momento, congratular-me
também com a Drª Renata, sua esposa, que está aqui
e que, de maneira silenciosa, o acompanhou, sempre
esteve presente durante todo esse seu período e que
– tenho certeza – é a mais feliz de todas nesse episódio. O Brasil vai perder um Senador, e a Drª Renata vai
receber de volta um marido que vai poder dedicar-se
agora aos seus negócios e ao seu lar. E o Brasil vai
ter saudade, Senador Tasso. Fique certo. Ser derrotado pelo Lula, como eu fui, como V. Exª foi, como o
Senador Arthur Virgílio foi, talvez não seja bom neste
momento, seja triste. Mas, numa história breve, pode
ser um troféu. Não fomos derrotados pelos erros que
cometemos, mas pelos acertos e pela determinação
de defender o Brasil. E o Brasil todo sabe como esses
fatos aconteceram. Aliás, eles vão começar a estourar.
Senador Arthur Virgílio, jogaram um cesto de pedras
para cima e se esqueceram de sair de baixo. Essas
pedras cairão na cabeça de cada um dos responsáveis. A maneira irresponsável com que se administrou
a coisa pública nessa eleição – tenho certeza, Senador Mozarildo – virá à tona, e a verdade aparecerá.
Portanto, meu caro Senador Tasso, só quero lhe fazer
um pedido: deixe seu endereço e seu telefone – aquele celular – para, nas horas de sufoco e de saudade,
saber como encontrá-lo. Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, querido e grande amigo Senador Heráclito
Fortes, homem naturalmente vocacionado para o Parlamento. Acho que diﬁcilmente vamos encontrar outras
pessoas tão vocacionadas para o Parlamento como V.
Exª. Com uma inteligência profundamente aguda, rápida e às vezes até mordaz, de quem nunca perde o
espírito, este plenário com certeza vai ﬁcar muito sem
graça sem o discurso de V. Exª. Mais ainda vai ﬁcar o
Piauí. Era rara a semana em que não víamos V. Exª
ao lado do nosso querido Mão Santa naquela tribuna.
Não sei por que sempre naquela tribuna do lado direito, se havia alguma conotação ideológica, mas sem-
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pre naquela tribuna, defendendo o Estado do Piauí e
falando do Estado do Piauí.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Apenas
para não confundir: era para mostrar ao Brasil que o
Governo ﬁcava do lado onde está V. Exª, e eu ﬁcava
do outro lado. É superstição.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Então, muito obrigado. Com certeza, vamos ter muito o
que conversar, trocar ideias, e eu a aprender e usufruir da sua inteligência. Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.
Senador, Ministro? Ministro ou Senador Garibaldi
Alves, como devo chamá-lo?
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Tasso Jereissati, realmente tenho grande admiração por V. Exª, como todos os Senadores que estão
aqui e que já deram o seu testemunho a respeito do
seu trabalho. Lembro-me muito bem que, quando fui
eleito Governador do Estado do Rio Grande do Norte
– acho que V. Exª se lembra, V. Exª já era Governador
do Estado do Ceará –, eu pegava um avião em Natal em companhia do nosso Secretário de Finanças e
Planejamento, Bira Rocha, e íamos ao Ceará só para
ouvir os conselhos de V. Exª, porque estávamos empenhados em fazer alguma coisa que viesse representar o que V. Exª fez no Ceará. Depois eu me tornei
Senador, encontrei V. Exª aqui como Senador, e novamente fui sempre um daqueles que procuravam ouvir
a palavra do Senador Tasso Jereissati. Eu, a exemplo
de todos os Senadores, não entendo o que houve no
Ceará, porque, quando começou a eleição, V. Exª estava muito bem colocado nas pesquisas, e depois eu
tive a notícia de que V. Exª não mantivera aquela sua
posição. Eu não posso entender. Por falta de trabalho
aqui no Senado não foi, porque V. Exª, eu poderia citar
aqui, até mesmo na Comissão de Assuntos Econômicos, há uma série de projetos apresentados por V. Exª;
falta de ﬁrmeza, de coerência não foi também. Eu não
sei, pode ser que tenha sido falta de divulgação desse
trabalho, mas eu ﬁco pensando que V. Exª sempre teve
condições, possibilidades de divulgar o seu trabalho.
Não sou eu que vou entrar para fazer aqui uma análise da política cearense. O que quero dizer é que o
Senador Tasso Jereissati foi injustiçado. Ninguém me
tira da cabeça que V. Exª foi injustiçado. O povo, dizem
que o povo é que faz justiça, mas, desta vez, eu não
entendi. Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Garibaldi. Essa sua palavra V. Exª
sabe como é importante, companheiro que foi como
governador. É uma modéstia muito grande a sua de
que ia ao Ceará aprender comigo. V. Exª teve muito a
ensinar, e não propriamente a aprender. Um dos líde-
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res mais populares do Nordeste brasileiro, poucos homens públicos sabem lidar com a população nordestina
como V. Exª. Em todas as oportunidades que eu tive
de ir ao Rio Grande do Norte, deu para sentir como
é permanente o carinho que aquele povo tem por V.
Exª. Eu queria dizer que suas palavras, sua amizade
me honraram muito e, com certeza, vão continuar a
me honrar. Muito sucesso aí na nova missão que, me
parece, tem pela frente.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Tasso Jereissati, em primeiro lugar, quero dizer que feliz
do homem público que é capaz de fazer um discurso de
despedida de mandato com a qualidade de estadista
do discurso que o senhor fez hoje. Não digo que assino
embaixo, porque só ouvi, e eu só assino o que leio. Não
dá para assinar só pela audição. Mas o seu discurso é
uma análise muito coerente, muito fria, de um homem
que tem espírito público e não apenas encarna uma
oposição sem análise de cada item. Então, em primeiro lugar, quero dizer que, no dia em que eu for fazer o
discurso de despedida, vou tentar fazer um que tenha
a qualidade do seu. Não necessariamente com as mesmas posições, com o mesmo conteúdo, mas eu gostaria
que tivesse a qualidade do seu. Segundo, quero dizer
que essa eleição tem uma característica estranha. Os
Estados não elegeram alguns dos seus homens públicos com mais representatividade nacional. E não é
só o seu caso; há outros casos também de não eleitos
que são personagens nacionais. Ontem, vimos aqui o
Marco Maciel, do meu Estado de origem, como o Heráclito Fortes e como outros que são mais do que simples
representantes do Estado - o que já é uma qualidade
boa num Senador -, mas que, além disso, têm uma dimensão nacional que vai além do seu Estado. Aconteceu isso. Como cearense honorário que sou, gostaria
de ter votado no senhor, mas o processo levou a que,
nessa eleição, muitos dos grandes nomes nacionais
não tenham voltado para cá. Ao mesmo tempo em que
falo da qualidade do seu discurso, quero falar da quantidade e qualidade dos apartes feitos até aqui. Eu não
contei, até porque tive que sair um momento para uma
reunião, mas raramente se veem tantos falando. E isso
se deve – porque ﬁca difícil falar alguma coisa nova –
isso se deve a um pequeno resumo que quero fazer das
qualidades que ouvi ao longo do que os outros falaram.
Aqui se falou muito de uma qualidade sua, que é a boa
relação, a amizade que a gente consegue desenvolver
nas conversas nos almoços no seu gabinete, nos jantares em casa, nas conversas sobre livros. Essa é uma
qualidade, e o senhor deixa uma marca forte. Outra,
a qualidade do acompanhamento dos grandes temas
nacionais. Seus discursos eram todos de acompanha-
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mento dos grandes temas nacionais. Outro assunto
importante, no meu caso pessoal, é a possibilidade de
parceria em projetos. Não me esqueço do projeto que
ﬁzemos sobre royalties do pré-sal. Lamento muito que
não tenha saído da maneira como foi elaborado, porque
aquele projeto teria dado uma dimensão completamente
diferente, transformando uma riqueza provisória em uma
riqueza permanente. Fica a minha lembrança de ter sido
seu parceiro naquele projeto. Fica também a qualidade
do patriotismo com que o senhor se comportou aqui,
do seu espírito público, sem jamais abrir mão do seu
compromisso local com o nosso Estado do Ceará – eu
como cearense honorário digo “nosso Estado” – e com
o Nordeste também – falo como nordestino. Então, são
essas qualidades que levaram tantos de nós aqui a falar, para deixar registrado nesse seu discurso o nosso
sentimento de que o senhor vai fazer grande falta, vai
fazer grande falta neste plenário, mas, certamente, não
vai fazer falta no Brasil porque vai continuar em atividade empresarial e política também, pois isso não é uma
questão de mandato; isso é uma questão de vocação e
de compromisso. Espero que, mesmo não estando aqui
compartindo o plenário com o senhor, possa compartir
muitas conversas ainda em Fortaleza, em Brasília ou
em qualquer outro lugar. Foi um grande prazer compartir
com o senhor aqui e vai ser um grande prazer continuar
compartindo onde for, neste País, lutando por um Brasil melhor, como o senhor demonstrou que é capaz de
fazer. Parabéns pelo seu mandato! E parabéns a gente
não deve dar quando um mandato começa. Parabéns
a gente deve dar quando um mandato se encerra. E o
senhor merece parabéns!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Cristovam. Eu ﬁco, realmente, como
estou aqui, de maneira geral, muito tocado com todas
essas palavras vindas de homens pelos quais tenho
respeito. E V. Exª sabe que isso acontece enormemente
em relação à sua pessoa. É um respeito muito grande.
E tenho certeza de que esse discurso de despedida V.
Exª não vai fazer tão cedo, porque o Senado, mais do
que nunca, precisa de homens da sua qualidade aqui.
É fundamental. E eu tenho tranquilidade em saber que
homens públicos de altíssima qualidade, como V. Exª,
vão continuar aqui, dando o equilíbrio e defendendo os
temas, a democracia. V. Exª é especialmente o grande defensor daquilo de que todos nós devíamos ser
defensores: a questão da educação. Agora mesmo,
vimos os índices de educação. Não dá para o País
se vangloriar enquanto tivermos índices de educação
como aqueles. E V. Exª tem sido o grande guerreiro a
favor da educação neste País. Muito obrigado. Vamos,
se Deus quiser, continuar nossa amizade, que para
mim é tão gratiﬁcante.

DEZEMBRO 2010

Dezembro de 2010

Senador Tião Viana e Senador Demóstenes.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Senador
Tasso Jereissati, eu tenho muita sensibilidade também
para falar neste momento, que é um momento que o
Senado Federal apresenta um reconhecimento, na
sua história, a um grande Parlamentar do Congresso
Nacional. V. Ex é uma referência de vida para mim. Eu,
quando acompanhei, na época ainda do movimento
estudantil, na vida partidária, a trajetória de V. Exª como
Governador do Ceará, pelas vezes que foi; as mudanças nos indicadores sociais; a evolução da qualidade
de vida do povo cearense; o processo de desenvolvimento econômico do Ceará; o processo de industrialização do Ceará; a luta contra a mortalidade infantil,
reconhecida mundialmente; a luta contra a subnutrição por comprometimento de vitaminas de que eram
carentes as crianças do Ceará. Então, foi uma grande
trajetória política, de responsabilidade social e política
que V. Exª cumpriu com muita grandeza. Isso fez com
que V. Exª fosse conhecido no Brasil. Ressalto o seu
combate na luta partidária num Partido que era um paralelo da redemocratização, o meu Partido, o PT; a sua
chegada no Senado Federal; a elevação da qualidade
dos debates na área econômica que V. Exª trouxe para
nós; o processo legislativo tão bem acompanhado por
V. Exª; os momentos de crise do Senado; a sua altivez;
a sua resistência, acreditando na vida institucional do
Brasil; os momentos em que eu, como petista, torcia
pela quase aproximação de diálogo que havia entre
V. Exª e o Presidente Lula. Isso não acontecia, e eu
ﬁcava naquela espera que ocorresse. Mesmo com as
diferenças partidárias, o diálogo era importante. E eu
ouvi do Presidente Lula, às vezes, que ele entendia
que era importante o respeito e o processo de diálogo com pessoas como V. Exª. Essa é uma coisa que
eu já cheguei a lhe dizer. Houve momentos difíceis,
de divergências. Lembro-me daqueles momentos das
CPIs. Como eu sofria, porque amigos meus estavam
naquela hora em julgamento político na CPI. V. Exª
tinha suas obrigações partidárias, de ﬁscalização, e
tinha que agir da maneira que agiu, e eu tinha obrigação de defender e o fazia também por convicção, o
limite em que chegávamos à compreensão, a função
ﬁscalizadora, a responsabilidade ética, até chegarmos
aos momentos de crise nesta Casa, procurando uma
saída. V. Exª sempre esteve ao lado dos que defendiam um Congresso Nacional à altura do século XXI,
das gerações que estão vindo. Então, acho que V. Exª
cumpre um papel histórico no mandato de Senador
que emprestou ao Brasil. Não é um mandato do Ceará, não é um mandato do Nordeste, mas é do Brasil. V.
Exª ocupou funções que o credenciaram, tanto na vida
partidária como Governador, como dirigente político, a
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ocupar qualquer cargo neste País. Entendo que V. Exª
está preparado para qualquer função dentro do Brasil,
e está saindo em uma hora em que o combate eleitoral disse que sua etapa é outra. Agora acho que nada
descreve o que é o amanhã por uma eleição. Nada
descreve! Os exemplos na vida pública são tantos...
Então, quero dizer que graças a Deus ﬁz um amigo,
uma pessoa de grande responsabilidade com o Brasil,
um grande combatente do bom combate ideológico, na
defesa de um Estado Nação à altura dos tempos em
que vivemos. Acredito que V. Exª leva saudade, leva
amizade e deixa amizade aqui. Sorte!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Tião Viana. Acho que desde o primeiro dia nesta Casa, apesar das diferenças partidárias,
desenvolveu-se uma amizade, uma aﬁnidade entre nós
que só fez se consolidar durante os oito anos.
Acho que esse é um grande exemplo de como podemos cultivar uma amizade e ter posições partidárias
e políticas, às vezes, diametralmente opostas.
V. Exª é um democrata, tem uma grande habilidade. Tenho certeza, e é o que desejo do fundo do
coração, de que V. Exª, além de ter sido um grande
Parlamentar, vai ser um grande Governador do Estado do Acre.
Muito obrigado por toda essa convivência que
tivemos.
Senador Demóstenes.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Senador Tasso Jereissati, eu admirava a sua pessoa de
longe. Eu o admirava como um homem cogitado para
ser Ministro; depois, como Governador revolucionário
que transformou o Estado do Ceará – eu tive oportunidade de conhecer o Estado do Ceará antes que
V. Exª fosse o Governador. Jamais pensei em entrar
na vida político-partidária. Resolvi me candidatar em
2002, ano em que me elegi Senador, e alimentava ali
a esperança... Eu sempre dizia aos amigos e colegas
que tratavam desses assuntos que gostaria de vê-lo
candidato a Presidente da República. Eu achava que
2002 era o ano em que V. Exª poderia emplacar como
Presidente da República. E nós tínhamos um slogan:
“presidentasso”. Eu até cheguei aqui brincando com V.
Exª chamando-o de “presidentasso”, e V. Exª disse, até
falou: “Coincidência. Houve realmente uma cogitação e
meus marqueteiros gostariam que o nome fosse realmente este: presidentasso.” Acho que, se V. Exª tivesse
sido Ministro, Presidente do Banco Central, Presidente
da República, o Brasil estaria muito bem servido. V. Exª
é um talento. E não é um talento só na área empresarial, não é um talento só na área de economia, onde
V. Exª dá um show. Eu sou testemunha, logo que nós
entramos, naquela Subcomissão que V. Exª presidiu,
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por delegação do nosso saudoso Antonio Carlos Magalhães, a Subcomissão de Segurança Pública, de
que fez parte também o nosso querido Senador Tião
Viana, nós apontamos uma série de soluções que, se
o Brasil tivesse implantado, nós teríamos feito uma
revolução na área de segurança pública. Ali, ﬁquei extremamente surpreso, e gratamente surpreso, com o
conhecimento que V. Exª tinha da área de segurança
pública. Nós não conseguimos aqui fazer a uniﬁcação
das polícias que V. Exª tanto clamou. Pelo contrário,
no dia que nós iríamos votar aqui, a Polícia Militar invadiu e teve Senador saindo correndo da sala com
medo da Polícia Militar. E não é a solução resolver as
coisas com truculência. Mas tenho certeza de que nós
teríamos uma polícia melhor, mais limpa, mais enxuta.
Uma polícia estranha a outra. Nós vimos aí uma dando tiro na outra, em São Paulo. Então, poderíamos ter
caminhado, com o RDD Max, com o isolamento para
preso do crime organizado, com a redução da maioridade penal, com a participação das Forças Armadas
na segurança pública, tudo isso que hoje se preconiza.
E o Governo resolveu investir naquilo que a gente já
sabia que era um fracasso. A causa da criminalidade é
essencialmente pessoal. São mais de cem causas. E o
Governo disse que iria resolver o problema melhorando
as condições sociais. Nós gostamos de ver o Governo
melhorando essas condições. Aliás, a propaganda da
candidata a Presidente, hoje eleita, Dilma Rousseff é
exemplo disso, não é verdade? O Governo dizia que
tirou 28 milhões de brasileiros da miséria, que tirou 34
milhões de brasileiros da pobreza, que outros tantos da
classe média se transformaram em ricos, e, no entanto,
no mesmo período, a violência aumentou em quase
cem por cento. Então, é o fracasso da doutrina de segurança pública tentando resolver as questões sociais.
É claro que nós devemos investir nas questões sociais
muito bem, mas não devemos ter essa utopia. Mas V.
Exª defendeu tudo isso porque é um estudioso, sabe
que o mundo caminha nessa direção. Se o Congresso
Nacional, se o Governo tivesse encampado as suas
ideias, logicamente, nós não estaríamos atravessando
estes momentos de turbulência que estamos atravessando hoje. E tudo indica, pela declaração do novo Ministro da Justiça, que o mesmo caminho, da bobagem,
da leniência, da entrega dos presídios para o banditismo, que esse caminho vai continuar, lamentavelmente. Terei aqui perdido um companheiro nesse debate
saudável em favor do Brasil. Mas V. Exª é um homem
extremamente correto, nosso conselheiro... Quantas
vezes V. Exª não nos alertou a todos dos perigos que
vinham embutidos em determinados artigos e alíneas
aparentemente inofensivos das medidas provisórias,
em que o Governo enxerta ali suas maldades ou ten-
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ta passar alguma coisa à nossa revelia ou contemplar
determinado setor indevidamente, injustamente, pelo
menos colocando em discussão algo que não deveria ser discutido naquele momento. V. Exª é o que nós
podemos chamar de craque. É o nosso camisa dez, o
verdadeiro capitão do time, sem mensalão. Isso é que
é bonito. V. Exª está indo embora, nós vamos ﬁcar, claro, saudosos... Não adianta só culpar o povo, que erra
mesmo. Li nos jornais V. Exª dizendo que vai cuidar
da família, vai cuidar da neta... Quem sabe V. Exª não
reﬂui desse posicionamento, porque o Brasil precisa
de pessoas como V. Exª para cuidar dele. Precisa de
gente que tem verdadeiro espírito republicano, que tem
dedicação, que tem conhecimento, que tem vontade de
ser político, que saiu da sua área temporariamente...
Tenho certeza de que estariam suas empresas muito
melhor se V. Exª tivesse continuado lá como gestor. Mas
V. Exª abriu mão disso tudo em favor do seu Ceará, em
favor do Brasil. É um conhecedor profundo de música
popular brasileira. Tive oportunidade de ir à casa do
Senador, a convite dele. Ele ﬁca testando se a gente
tem conhecimento musical mesmo. “Olha quem é que
está tocando isso aí: Francisco Alves, Gastão Formenti,
Dircinha Batista, Isaura Garcia...” O homem sabe tudo,
Cristovam. Ele só não sabe a diferença entre vinho
tinto e vinho do Porto. Mas ele ainda vai ter um tempo
longo de vida para aprender isso. Senador, desculpeme as brincadeiras, mas V. Exª é um homem que vai
fazer falta demais a este Congresso, a este Senado,
pelo que V. Exª é e pelo V. Exª fez, pelo que demonstrou saber, pelo que demonstrou conhecer, pela sua
disposição em trabalhar. Hoje, depois de muito tempo
este plenário deu quórum. Estamos aqui às 19h15,
quando Senador não costuma ﬁcar aqui se não tiver
algo importante para fazer. Então, V. Exª é essa importância. V. Exª, hoje, para nós, é tão importante quanto
votar o ﬁm da CPMF. Aliás, muito mais importante. Esse
companheirismo que V. Exª deixou aqui, tenha certeza,
da minha parte, se estenderá por muito tempo. Meu
gabinete, minha casa, minha família estarão sempre
à disposição de V. Exª. Que Deus o abençoe!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador.
Às vezes, ﬁcamos sem saber o que dizer, o que
responder a essas manifestações, para mim tão fortes.
Dizer que V. Exª é um craque também pareceria ser
apenas uma mera troca de elogios, mas quero dizer
que não conheço nenhum Senador que tenha conhecimento jurídico, das questões jurídicas como V. Exª.
Apesar de dizer que fui seu conselheiro, na verdade,
toda vez que eu tinha uma dúvida em relação a tudo
que concerne ao Direito, era você que eu estava chateando, ou ao telefone ou pessoalmente. Também essa
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admiração apareceu quando tivemos, logo no início dos
nossos mandatos aqui, a oportunidade de trabalhar juntos nessa subcomissão, em que V. Exª teve um papel
fundamental para um dos melhores trabalhos que foram
feitos no Legislativo nos últimos anos. Tenho certeza,
não foi a minha experiência, mas o conhecimento que
V. Exª tinha da área, do estudioso que V. Exª é.
Espero, realmente, que essa amizade só seja
cultivada daqui para frente. Muito obrigado, mais uma
vez.
Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) –
Senador Tasso Jereissati, sou médico e o acompanhei
quando o senhor entrou lá em 1987. Fiquei muito entusiasmado quando vi um Governador que se preocupava com a mortalidade infantil. Eu o vi no primeiro
mandato e sei que V. Exª conseguiu baixar mais de
20 pontos a mortalidade infantil naquele seu primeiro
mandato. Eu já lhe falei que o admirava desde aquele
tempo. Quando eu o conheci aqui, vi sua ﬁrmeza nas
convicções, o cuidado de fazer oposição com responsabilidade e coragem para defender os seus pontos
de vista. Tomei conhecimento da sua honestidade ao
conversar com os cearenses e com as pessoas aqui.
Sei que o Brasil está perdendo com a sua ausência
no Senado, mas tenha certeza de que V. Exª fez um
mandato brilhante e que foi bom para os brasileiros,
para o Brasil. Parabéns pelo mandato de V. Exª!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Augusto Botelho, muito obrigado pelas suas palavras. Quero dizer também do respeito que tenho por
V. Exª, um homem, dentro da nossa política, que exige
uma exposição cada vez mais constante, um homem
profundamente discreto, profundamente dedicado ao
seu Estado e a seu trabalho, principalmente na área
da saúde, fazendo isso sempre com muita seriedade.
Tenha a certeza de que V. Exª leva não só de mim, mas
de todos os seus colegas, esse respeito pelo que fez
aqui nesta Casa.
Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Senador Tasso Jereissati, eu gostaria de fazer referência a um
episódio que permite que eu esteja presente aqui. Nós travamos uma grande luta para redemocratizar e consolidar
o processo democrático do nosso País. E foi ali que nos
encontramos pela primeira vez: campanha das Diretas;
depois, colégio eleitoral; e as eleições de 1986, quando
também fui candidato pela primeira vez. Ali, a candidatura era para representar o Partido, que recém-ganhava
o direito de poder defender as suas propostas, as suas
ideias na vida pública brasileira. Então, V. Exª, com um
grupo de cearenses, assumiu, junto com o movimento
social, com o movimento popular e com as correntes po-
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líticas proscritas, que não tinham direito sequer a falar...
Então, essa questão da democracia, da consolidação do
processo democrático, da liberdade política, da opinião, de
se poder dar as ideias, de oferecê-las, mesmo que ainda
tenhamos circunstâncias em que os meios para veicular
as ideias sejam limitados, porque ainda estão em poucas
mãos no nosso País – precisavam ser ampliados, mais
gente deveria ter acesso a isso e ter domínio desses instrumentos... Mas considero esta a batalha primeira: a que
consolidou a possibilidade de que todas as correntes de
opinião pudessem estar presentes na vida pública brasileira e de que a gente pudesse ter o processo eleitoral, a
disputa legítima, em que a gente ganha, a gente perde. E
quem faz política, porque considero um pouco assim... Eu,
quando fui disputar o mandato de Senador, alguém chegou
para mim e disse: “puxa, Inácio, mas você tem o mandato
certo de Deputado Federal”. Eu disse: “mas esse não é o
problema. Eu posso fazer política sem mandato. Eu posso amanhã ir para casa, eu continuo fazendo política”. Eu
conheci V. Exª fazendo política sem mandato. V. Exª não
tinha mandato, e eu também não tinha. Mas fazíamos em
esferas diferentes: V. Exª, entre os empresários da época,
no CIC; eu, ali, no movimento social. Mas considerei que
o mais importante e signiﬁcativo foi que batalhamos para
consolidar o processo democrático e da vida mais livre
e independente em nosso País, porque, assim, o meu
Partido pode estar aqui hoje, o meu Partido pode estar
na Câmara e pode participar de quase todas as esferas
da vida pública brasileira. Acho que essa foi uma batalha
que nós vencemos, e V. Exª participou ativamente dela.
O mandato de V. Exª já fala por si, porque todas as pessoas o acompanharam no meu Estado e no Brasil. Mas,
sem a batalha anterior, sem a gente ter calçado a nossa
caminhada lá atrás, para garantir esse presente hoje, que
permite eleições... Vocês imaginariam um operário dirigir o
País sem a consolidação, sem ter calçado lá atrás a democracia e a liberdade, sem ter enfrentado aquele caminho?
Não conseguiríamos. Mesmo uma mulher do campo democrático, popular e da esquerda alcançar a Presidência
da República? Ou um sociólogo que originariamente também partiu da luta política democrática e popular, como
foi o Governo de Fernando Henrique? Ou mesmo uma
espécie de aventura eleitoral, que foi a de 1989? Isso não
poderia acontecer. Mas aconteceu porque homens e mulheres do povo reagiram numa hora adequada para consolidar o processo democrático e político brasileiro. Essa
página também ﬁca escrita no processo político de que V.
Exª participou. E V. Exª vai continuar fazendo política. Eu
às vezes ﬁco preocupado quando uma pessoa diz: “vou
me despedir”. Vai se despedir de uma parte da atividade
política. Mas a atividade política continua, tenho certeza – a de V. Exª e a de todos nós, cada um numa esfera,
participando ativamente da vida política e democrática
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–, porque nós conquistamos isso no Brasil. Não foi fácil.
Alguns poucos, felizmente, no Brasil, talvez pensem em
retornar aos tempos em que não se tinha esse ar, esse
oxigênio para respirar. Hoje, nós temos. Acho que o mais
marcante na nossa vida, na nossa trajetória, entre tantos
feitos de que participei, como a campanha para governar o
Estado do Ceará, em que tive a possibilidade de votar em
V. Exª para o governo de meu Estado... Acho que foi um
passo muito signiﬁcativo para o Estado do Ceará. Nada,
nada, nada disso teria acontecido se a gente também não
tivesse empunhado a bandeira forte da consolidação do
processo político democrático. Isso é um aprendizado para
todos nós. O que nós não queremos é o retrocesso, mas a
caminhada, a experiência do povo, deixar que o povo faça
a sua experiência. E essa contribuição V. Exª deu para a
história do nosso País. Isso para mim tem um signiﬁcado
sem igual, para o nosso Partido tem um signiﬁcado sem
igual. Felicito V. Exª pela trajetória que teve até aqui entre
nós e continuará tendo, sem dúvida, porque isso aqui é
apenas um momento na vida política de cada um de nós.
Parabéns.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Inácio Arruda.
Fico muito feliz com seu aparte, com sua palavra.
Aﬁnal de contas, como V. Exª salientou, na vida políticoeleitoral, nós iniciamos praticamente juntos, e lutando,
apesar já das diferenças ideológicas, mas lutando por
um ideal comum, que era a redemocratização deste
País e a implantação de uma democracia que, tenho
certeza, V. Exª e eu também respeitamos, até por termos feito parte dessa geração que sofreu essa época
de autoritarismo. Nós, dessa geração, respeitamos
muito mais esta liberdade e esta democracia.
E nós sempre estivemos, depois disso, em campos diferentes, mas sempre houve um respeito mútuo,
nunca trocamos nem ofensas nem acusações pessoais. E que essa convivência, eu também espero que ou
agora ou depois, continue nesse nível que nós sempre
mantivemos, e eu respeito muito a atuação política de
V. Exª não só aqui no Senado como no nosso Estado,
no Estado do Ceará.
Muito obrigado pela sua palavra.
Senador Efraim Morais.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador Tasso
Jereissati, claro, todos os nossos companheiros, nossos
Senadores e Senadoras já se dirigiram a V. Exª. Se o Brasil
não conhecia V. Exª, hoje pode ter certeza de que milhares
de brasileiros e brasileiras passaram a entender a ﬁgura de
Tasso Jereissati, a importância do cidadão Tasso Jereissati
não só para o seu Estado, o querido Estado do Ceará, mas
para o Brasil. Eu diria até que o mandato de V. Exª nunca
terminará, porque o Brasil vai precisar sempre de V. Exª.
O seu Estado, o seu povo, a sua gente sabe exatamente o
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quanto foi importante a vinda do cidadão Tasso Jereissati,
do empresário, do político, do administrador. E nós tivemos
a felicidade de participar ao lado de V. Exª neste mandato
e tivemos a oportunidade, muitas e muitas vezes, de ver
o Senador Tasso Jereissati com a sua ﬁrmeza, com a sua
determinação, temperamento forte, mas sempre buscando
o entendimento, como precisa o Parlamento, buscando a
boa conversa, buscando as saídas que se faziam necessárias para os momentos mais difíceis que nós vivemos
nesta Casa. Então, V. Exª pode ter certeza: cumpriu aqui
nesta Casa aquilo que o povo do Ceará determinou. O
cearense elegeu V. Exª para ser um homem de oposição neste mandato, e V. Exª cumpriu este mandato com
determinação, repito, com ﬁrmeza, mas, acima de tudo,
buscando o melhor para o Brasil. E, dentro do Parlamento, V. Exª, posso até dizer, foi bem melhor, acredito, talvez
por não ter vivido os bons momentos que o Ceará viveu
quando V. Exª governou aquele Estado. Mas, aqui nesta
Casa, não só no Senado, mas no Congresso Nacional, V.
Exª buscou sempre o melhor para o Brasil. Então, pode ter
certeza de que serão muitos os seguidores de V. Exª nesta
Casa. Aprendi muito com V. Exª, aprendi porque entendi
que o Brasil precisa de homens do quilate, da importância, da determinação, da ﬁrmeza de V. Exª. O Ceará, com
certeza, vai ter um Senador a mais. Pode ter certeza. V.
Exª nunca poderá deixar de ser o político, o homem que
vai continuar com a sua experiência, em todos os cantos e
recantos pelos quais V. Exª passou. Por isso, a história de
V. Exª está escrita no Parlamento como a de um Senador
que teve, acima de tudo, respeito pelo seu povo, porque
veio para cá para fazer exatamente o que ele determinou.
Fez oposição e o fez, acima de tudo, com competência,
sabedoria, buscando o melhor para o seu Estado e para
o Brasil. Parabéns a V. Exª pelo brilhante mandato.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Efraim, eu queria agradecer e dizer que também
lamento profundamente que V. Exª não continue a fazer
esse papel ﬁrme e corajoso que desempenhou aqui
nesta Casa como representante da Paraíba, representante do nosso Nordeste – a meu ver, tão esquecido
–, sempre com a palavra muito ﬁrme, muito corajosa
e, na maioria das vezes, também muito apaixonada,
mas sempre mantendo aquela imparcialidade nos
cargos que V. Exª ocupou durante esses oito anos do
seu mandato.
Lembro-me muito bem – estava agora me lembrando – de que, apesar de ser, como eu, um defensor apaixonado das coisas em que acredita, V. Exª,
presidindo uma comissão aqui, estava cem por cento
do lado em que eu estava, mas, mesmo assim, como
presidente, sentiu-se na obrigação de me dar um carão porque eu estava me excedendo e não titubeou
em fazê-lo cumprindo com o seu dever de presidente
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daquela comissão, o que me impressionou muito em
V. Exª. Apesar de sua paixão, cumpriu sua obrigação
regimental, o que demonstra o homem público que
V. Exª é.
Tenho certeza – e vi aqui o seu amor pela Paraíba
– de que, ao lado do Cícero, vão ﬁcar juntinhos e vão
fazer muito ainda pela Paraíba e pelo nosso Nordeste.
Muito obrigado também.
Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Senador Tasso Jereissati, empresário Tasso Jereissati, eu o
acompanho há muitos anos. Tentei fazer uma conta rápida
aqui; há pelos menos uns trinta anos, eu o acompanho
como empresário – na verdade, como fornecedor de caixas
plásticas para as fábricas de Coca-Cola de V. Exª. Desde
aquele tempo, extraordinário cliente, atencioso cliente, e
isso nos aproximou de forma signiﬁcativa, porque aprendi,
na verdade, como empresário, a acompanhá-lo. Depois,
tive a oportunidade, como cidadão, como nordestino, de
acompanhar o projeto inédito de V. Exª no tocante a fazer
com que um grupo de empresários, do centro das indústrias do Ceará, transformasse a forma de fazer política no
seu Estado. Isso foi emblemático, isso foi uma lição, uma
semente que prosperou e transformou o Estado de V. Exª.
O Estado do Ceará, na verdade, tem uma Linha de Tordesilhas, tem uma linha imaginária, mas, na verdade, ela é
real, após a forma e a condução do trato da coisa pública
com o foco e com o feeling empresarial que é nato de V.
Exª. Da mesma forma com que V. Exª é um empresário vitorioso, pujante, V. Exª conseguiu, com esse mesmo talento,
com essa mesma vocação, transformar-se em um político
pujante, vitorioso. Eu diria que V. Exª fez e faz história, pois
transformou a cabeça do nordestino, no entendimento de
que se pode conciliar política com visão empresarial. Esta
conjunção de forças, político e empresário, fez com que
o Estado do Ceará se transformasse, ao longo da sucessão – inclusive de outros governos, alguns deles patrocinados inicialmente por V. Exª –, nesse gigante que hoje
desponta como um dos Estados que mais se desenvolve
e mais cresce. A semente, o nascedouro dessa semente,
dessa visão de progresso de mentalidade política no Ceará deve-se a V. Exª. Eu o parabenizo e acho que V. Exª
terá, sem dúvida, voos permanentes, porque V. Exª é um
permanente vitorioso. Parabéns!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Roberto Cavalcanti, muito obrigado por suas
palavras. Realmente, nós nos conhecemos há muitos
anos – eu não sabia que eram trinta anos e tomei um
susto quando vi que V. Exª tinha razão. V. Exª era fornecedor, junto com seu sócio, naquela época, da nossa
empresa, quando tivemos a oportunidade, realmente,
de travar um conhecimento. Naquela época também
éramos dois jovens muito idealistas, que já demonstra-
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vam não só o dinamismo empresarial, mas me lembro
de nós conversarmos bastante sobre política, de trocarmos ideias. E já ali se via a sua vocação também
para a política e para a coisa pública. Espero também
que continue a sua vida política lá, no seu Estado, na
Paraíba, e não ﬁque somente dando o seu dinamismo
à área empresarial.
Concedo um aparte à Senadora – Governadora
– Rosalba, minha amiga e vizinha.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada, Senador Tasso. Eu gostaria aqui de colocar, para que todo o
Brasil soubesse, a impressão que sempre me deixou o seu
trabalho, a sua luta: a melhor possível. Por ser vizinha e por
ter tido a oportunidade de, durante um período da minha
vida como estudante, ter ﬁcado em Fortaleza cerca de dez
anos – daí a nossa proximidade com a minha cidade natal –, isso fez com que sempre tivesse notícias do Ceará.
Eu lembro que o senhor marcou, desde o início da sua
juventude, pelo empreendedorismo inteligente, dinâmico,
ousado. Como empresário, mostrou que realmente podia
fazer acontecer; e, quando na política, o Governador Tasso
Jereissati fez realmente uma transformação no Ceará. O
senhor foi eleito em um período em que o Ceará passava
por uma crise não somente econômica, mas também moral, de credibilidade. E V. Exª teve a coragem de, realmente,
enfrentar todo o corporativismo, de enfrentar as maiores
adversidades, obstáculos imensos, mas transformou, colocou o Ceará no caminho do desenvolvimento, fazendo
inclusive escola para aqueles que lhe sucederam. Se hoje
o Ceará tem bons administradores, com certeza o seu
exemplo de luta, de trabalho, de honestidade, de dedicação e de amor ao Ceará é um espelho não somente para
aqueles que hoje administram o Estado, mas também as
cidades, de uma maneira geral, pela sua coerência política
e pela sua ética. Isso também é marcante para todos nós.
Então, tive a alegria, a honra de estar nesta Casa ao lado
do amigo e do grande Senador, que orgulha a sua terra,
o seu povo e o Brasil, Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senadora, Governadora. Eu tive a oportunidade, recentemente, já depois de V. Exª eleita, de fazermos uma viagem juntos. Minha mulher estava junto
e comentou que é difícil a gente ver uma governadora
ou um governador eleito que em nenhum momento se
referiu a si mesmo ou tomou uma atitude como governadora, como uma autoridade. Ficou impressionada
como a sua simplicidade é natural. O seu jeito de ser
não muda. Com certeza, isso tem muito a ver com a
votação expressiva e excepcional que V. Exª teve no
seu Estado. Também como ex-Prefeita de Mossoró, conheço o seu trabalho, já que Mossoró – sei que vocês
não gostam muito que eu diga isso – é quase Ceará, e
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sei da revolução, principalmente na área de educação,
que foi feita em Mossoró e que é uma referência.
Tenho muita esperança. Com certeza, vou ﬁcar
acompanhando muito de perto e com muita torcida o
seu governo no Rio Grande do Norte, porque, pessoalmente, Senadora Rosalba, esse é um dos governos
em que estou, olhando para frente, apostando muito.
Tenho certeza de que não vou me decepcionar, para
alegria não só do Rio Grande do Norte, mas de todos
nós do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
algum Senador que queira se manifestar ainda? Antonio
Carlos Valadares? Porque eu quero me inscrever.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Já que me manifestei primeiro...
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mão Santa, quero só agradecer ao Senador Tasso as
suas palavras, o seu voto de sucesso. Nossa administração começa a partir de 1º de janeiro. Pode ﬁcar
certo de que vou olhar muito para o trabalho que sei
que o senhor desenvolveu e vou querer receber seus
conselhos, suas orientações.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Até porque,
como o senhor disse, Mossoró é uma cidade muito cearense, pela proximidade, e nossas lutas históricas sempre
foram de mãos dadas, desde a libertação dos escravos,
tanto que se discute qual foi a cidade que libertou primeiro
os escravos, Redenção ou Mossoró. Mossoró faz dessa
data da libertação dos escravos, cinco anos antes da Lei
Áurea, a sua data maior, porque foi um marco, foi um grito
de liberdade. E Redenção recebeu o nome também por
essa luta que ﬁzemos em conjunto. Então, a nossa história
vem de muitos e muitos anos. Hoje mesmo, falando com
o Senador Inácio Arruda, eu dizia que começamos juntos
uma luta pela duplicação da BR-304, que liga o Ceará ao
Rio Grande do Norte. E vamos continuar, porque sei que
esse é um sonho do Senador Tasso, do cidadão Tasso, do
cearense Tasso, de que possamos ter também duplicada
a BR-304. Mas tenho certeza, Senador, de que hoje, mais
do que nunca, e em um futuro bem próximo, o Ceará irá
fazer a justiça que ainda não fez ao grande trabalho que
V. Exª realizou.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Rosalba.
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Senador Tasso Jereissati, eu já tive oportunidade de
fazer-lhe uma justa homenagem antes do discurso de V.
Exª, já que eu estava me referindo a muitos Senadores
que estavam deixando esta Casa e não poderia deixar
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de me referir a um dos maiores Senadores da República
que passaram pelo Congresso Nacional. E, aqui, o que
nós sentimos nos mais diversos depoimentos dos Senadores e Senadoras é uma realidade incontestável: V. Exª
é o símbolo da renovação política no Estado do Ceará.
E esse processo de renovação, tão salutar para a vida
política e administrativa do Estado do Ceará, certamente
serviu de exemplo a outros Estados do Nordeste brasileiro. Esse processo foi desencadeado em outros Estados,
inclusive no Estado de Sergipe. Eu fui eleito Governador na
mesma época em que V. Exª estava começando a mudar
o Estado do Ceará. Fomos eleitos juntos no mesmo ano,
na mesma eleição, e eu pude receber os inﬂuxos da sua
inteligência, da sua cultura e dos seus ensinamentos na
Sudene. V. Exª defendia bravamente o direito de o Nordeste
existir como uma Região viável economicamente e sem
ser explorada pelos Estados mais ricos. V. Exª defendeu
ardentemente a independência do Nordeste e dos seus
Estados. Por isso, ao terminar, ao ser o penúltimo orador
nesta sessão, porque depois vem o seu companheiro de
Partido, este grande mineiro, Eduardo Azeredo, eu gostaria
de, mais uma vez, registrar a minha admiração pelo seu
trabalho, pelo seu esforço em desenvolver o seu Estado,
o Nordeste, e em prestar um serviço enorme à Nação
com sua participação como Senador da República. Podia
acontecer que, num ou noutro projeto, eu não estivesse
de acordo com V. Exª, mas eu estava admirando o seu
trabalho. Podia ser que, naquela hora, eu não estivesse
de acordo com o seu pronunciamento, mas eu entendia
aquele pronunciamento como um ato de devotamento ao
nosso País. Por isso, meus parabéns! E até logo, pois V.
Exª não vai deixar a política. A política não o deixou. E V.
Exª não vai deixar o povo do Ceará, de forma nenhuma,
porque aquele povo lhe prestou homenagens várias, elegendo-o, por três vezes, Governador do Ceará. Felicidades
para V. Exª e sua família!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Valadares. Muito obrigado mesmo.
V. Exª é um homem sério e eu comprovei isso como
Governador e como Senador. E, além de sério, um dos
mais aplicados desta Casa. Às vezes eu até me irritava um pouco quando eu chegava a uma Comissão e
via que V. Exª estava em todas elas e, cada matéria, V.
Exª tinha lido detalhadamente e sabia cada pontinho
e levantava aquele pontinho que não estava bom na
questão. “Meu Deus, como aquele Valadares foi pegar
isso nesse projeto!”, quando nós estávamos em desacordo – o que até, aliás, não foi frequente, algumas
vezes aconteceu. E, portanto, queria dizer que sou fã
do seu trabalho pela sua aplicação como Senador, levando esse trabalho extremamente a sério e sendo,
por causa disso, um exemplo. Muito obrigado. Vamos
continuar nossa amizade, se Deus quiser.
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Senador Eduardo, meu amigo-irmão, é o último,
não por acaso, mas, talvez por ser dos mais amigos
de tantas e tantas jornadas, sua palavra, para mim, é
uma honra.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Tasso, eu quis exatamente falar por último mesmo. Eu tinha me inscrito mais cedo, mas fui em uma reunião com
o Governador Aécio e a nossa Bancada. Eu o conheci na
época em que eu era ainda Prefeito de Belo Horizonte, V.
Exª já era Governador do Ceará. O seu trabalho no Ceará foi um norte para todos nós. Nós estávamos no início
do PSDB, estávamos começando o Partido, e o que foi
possível fazer no Ceará, mudando as práticas, mudando o
Estado, abrindo o horizonte novo fez com que o Estado se
transformasse. E foram três mandatos como Governador
do Ceará. Depois começamos aqui, juntos, em 2003, no
Senado. Terminamos agora esse mandato de oito anos, e
o seu trabalho foi, sem dúvida alguma, como relatado no
seu discurso, mas como é testemunhado por todos, um
trabalho muito eﬁciente, sempre presente, e nas principais
causas que foram discutidas aqui. O Governador Mário Covas disse um dia que o seu nome era um nome indicado
para Presidente da República. Mário Covas era um grande estadista, era um homem de grande visão. O destino
não fez com que isso acontecesse. E nós não podemos,
de maneira alguma, seus companheiros, seus amigos,
concordar com o seu afastamento da política. Esse é um
momento apenas, e é fundamental que a sua participação continue, pela sua liderança, pelo seu preparo, pela
sua dedicação, pela sua amizade, pela sua lealdade, não
só ao seu Partido, aos seus amigos, mas principalmente
ao Brasil, às causas mais importantes que o País tem. De
maneira, Senador Tasso Jereissati, que quero, realmente, dizer que foi muito bom estar esse tempo todo aqui ao
seu lado, trabalhando juntos, tendo a sua liderança, e lhe
desejar realmente muito sucesso, e dizer que não queremos de forma alguma que se afaste da política. Eu vou
sair daqui e vou para outra Casa, mas vamos continuar
sempre trabalhando no desejo de que o PSDB se fortaleça e de que o Brasil cresça, como cresceu desde anos
antes, especialmente desde o Plano Real. Isso é que é
importante que seja sempre repetido. Nós, na verdade, não
conseguimos traduzir isso para a população com clareza,
ou muitos não quiseram entender que o Brasil realmente
não começou agora. O Brasil teve uma realidade muito
forte, como foi lembrado no seu discurso, em vários e vários pontos. Parabéns pela sua atuação.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Meu
querido amigo Eduardo Azeredo, muito obrigado pela
sua amizade e pela convivência irmã que tivemos aqui.
E, como todos os irmãos, às vezes, temos aqueles
desentendimentos fraternos que fazem parte da convivência e mostram até essa fortaleza de laços. V. Exª,
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assim como o Júnior, de que já falei aqui, honra a cepa
e a tradição da sua família, do seu pai, Renato Azeredo,
que foi dos políticos mais importantes. Tenho certeza
de que vai continuar honrando, cada vez mais, toda a
história política da sua família e do seu Estado. Tem trabalho grande pela frente nos próximos quatro anos, como
bom mineiro e bom tucano que é. Com certeza, vamos
estar juntos nele. Muito obrigado e meu abraço.
Senador Mão Santa, dou minha palavra ﬁnal...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Tasso Jereissati, quis Deus que eu presidisse o ﬁnal. Desde o começo, eu estava secretariando
o Presidente Sarney. Mas quis Deus, porque somos
vizinhos, nós nos conhecemos. Antes de você, eu conheci uma ﬁgura: Carlos Jereissati. Mil novecentos e
cinquenta, Deputado Federal. Eu estudei, interno, no
Colégio Cearense, ﬁz Faculdade de Medicina, ﬁz CPOR.
Carlos Jereissati era empresário, um político avançado
do PTB de Getúlio e João Goulart. Votei nele por volta
de 1962/1963. Eu imagino V. Exª, porque ele muito novo
morreu; eu acho assim, como o nosso John Fitzgerald
Kennedy, com uns 46 anos, mais ou menos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Quarenta e seis.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então V. Exª devia ser menor mesmo, quatorze, dezesseis anos...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Tinha quatorze anos
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois eu votei no pai de V. Exª, e eu vi o Ceará chorar;
um homem de visão, um empresário, trabalhador, a
imagem do político, do Getúlio, do João Goulart, do
trabalhismo, do verdadeiro PTB. Quero dizer o seguinte:
a minha vida toda lá. Depois, V. Exª, sei que estudou
em São Paulo, Mackenzie, Fundação Getúlio Vargas,
nos Estados Unidos – eu estudei lá, formei em Medicina lá. Então eu quero dizer o seguinte: depois , saí
do Piauí para buscar a ciência, consciência, ﬁz umas
pós-graduações em cirurgia e voltei, como V. Exª, com
o mesmo amor ao Nordeste.
Mas, eu conheci, em 1958, o Ceará, a seca. Eu
era interno do Colégio Marista, o povo faminto. Tinha
uma hospedaria Getúlio Vargas. Os Irmãos falavam:
“Quem quer buscar gêneros e entregar?” Eu era o
primeiro, para gazear as aulas, e ia entregar. O Ceará
era difícil. Eu conheci o Ceará da seca, da fome; eles
tentavam invadir Fortaleza; era quase um campo de
concentração.
Essa é a minha imagem da hospedaria Getúlio
Vargas, em 1958. Você devia ser bem pequenininho;
a imagem, o terror...
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Eu
conheço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
seca, a fome, a miséria. Esse era o Ceará.
Aí nós fomos também... Eu voltei. Fomos mais ou
menos na mesma época, eu fui Prefeito da minha cidade; você, Governador. Depois, governamos os Estados
na mesma época, e Deus nos trouxe aqui.
Mas, Tasso, V. Exª mudou aqui.
E o povo do Ceará era vaidoso. Ceará, terra do
sol! Fortaleza, terra do sol! Quero dizer que o Tasso
Jereissati é mais do que um sol para o Ceará. O sol
ilumina de dia. Tasso Jereissati iluminou, agigantou,
modernizou o Ceará dia e noite. E digo isso, confessando a gratidão e o respeito dos piauienses aos cearenses, desde aquela Batalha do Jenipapo, em que
expulsamos os portugueses e fomos buscar irmãos
cearenses em Granja.
Eu digo o seguinte: V. Exª a todos nós arrastou.
Foi uma escola de novos princípios administrativos.
O Nordeste teve o antes. V. Exª fez parte desse
antes. V. Exª foi mais do que o sol. O sol era só de dia.
V. Exª, dia e noite, trabalhando, iluminando, desenvolvendo.
E para terminar e ser breve, conheci a sua família, e junto estivemos. Eu quero dizer o seguinte, uma
passagem para terminar. Falar em nome do Piauí eu
falei. Em 1999, quando reeleito Governador do Piauí,
levei minha equipe e o escolhi como modelo de administrador.
Lá, em nome do Piauí, da gratidão e do respeito, coloquei no seu peito a maior comenda: Grã-Cruz
Renascença.
Mas quero agora falar pelo povo do Ceará, que
é quase minha segunda Pátria, dar aqui uma gratidão.
É o seguinte, Tasso: você não era, mas já estava atraído pela política – um líder. Otimista, sorridente e de
desenvolvimento, ele chegou ao ﬁm, na última viagem
que fez a Fortaleza – Juscelino Kubitschek. Romero,
a satisfação do cumprimento de missão! Juscelino, no
apagar das luzes do Governo – já tinha sido eleito Jânio
Quadros –, visita o Ceará. Eu, que fazia o cursinho vestibular Ézio Pinheiro, no Centro, fui atraído pelo sorriso
de Juscelino. Lá, no velho abrigo que V. Exª modernizou
totalmente, empolgou os Prefeitos e não existe mais,
havia o Pedrão da Bananada, torcedor do Ceará. Eu
torcia pelo Fortaleza. Mas fui, e Juscelino fez questão
de tomar um café. Era de manhã – mais ou menos,
11h30. Ele tinha ido à Assembléia, e os Deputados,
todos de paletó, cercavam Juscelino.
Eis que, Tasso Jereissati, um cearense, aquele
do campo, a quem V. Exª levou água, luz e educação,
devoto de São Francisco, que diz: “Senhor, fazei-me
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instrumento de vossa paz!” Tasso rezou: “Senhor, fazeime instrumento de desenvolvimento do Ceará!”
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
Deus o atendeu como atendeu a São Francisco.
Mas nessa confusão com Juscelino, eu também
estava querendo me aproximar – estudante do curso
Ézio Pinheiro.
Aí um caboclo, com aquele chapéu de sol, do
campo, da seca, queria ir e não podia, os de paletó
não deixavam ele se aproximar, e o Juscelino sorridente, no café... Ele não resistiu e fez a sua saudação. O
caboclo do Ceará – e gritarei em nome de todos que
eu represento, amo também o Ceará, a minha pátria
irmã, o Piauí e o Ceará –, não se controlou, não podia se aproximar e gritou: “Ô Presidente pai d’égua!”.
E agora em nome do Ceará, do Nordeste, eu quero
dizer: Tasso, o pai d’égua do nosso Brasil!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Mão Santa. Muito obrigado mesmo.
Antes de fazer o meu encerramento, quero dizer
que, evidentemente você sabe, entre o Rio Grande do
Norte, o Piauí e o Ceará há sempre uma grande aﬁnidade, uma interferência, uma intersecção na vida, no
cotidiano quase que constante. E eu tenho muita pena
do não retorno de V. Exª, assim como o do Heráclito; o
talento, a oratória do Heráclito, a sua participação nesta
Casa. Quero dizer que o Piauí, que é um dos Estados
mais pobres do País, tinha uma representação, aqui
no Senado, realmente fantástica em termos de peso
político e em termos de visibilidade e que talvez V. Exª
tenha sido o homem que deu mais visibilidade nacional
ao Piauí – talvez até na sua história. Aonde eu chego,
perguntam-me pelo Mão Santa, e deve acontecer com
você, Romero: “E o Mão Santa? Como é o Mão Santa?
Como deixa de ser o Mão Santa?”
E a expressão que V. Exª cunhou aqui – “o Piiiauí”
– é uma brincadeira nacional, todo mundo fala. É profundamente lamentável que o Estado do Piauí, que é
quase um Ceará, são irmãos, vizinhos, não tenha tido
o cuidado – eu não digo injustiça –, não tenha tido o
cuidado de honrar essa representação extremamente
importante que estava dando essa visibilidade, esse
prestígio ao Estado do Piauí.
Mas sei que V. Exª – eu o conheci como Governador e o acompanhei de perto – já foi profundamente injustiçado. Uma das maiores injustiças que vi na
vida pública brasileira foi quando V. Exª foi afastado
do Governo do Piauí, que foi uma injustiça tremenda,
mas, enﬁm, nunca vi ressentimento seu, em nenhum
momento. Pelo contrário, sempre o vi falando e levando com essa alegria e com essa verve, que se tornou
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conhecido no Brasil inteiro. Tenho certeza de que essa
verve e esse amor ao Piauí, descrito nesse já famoso
“o Piiiauí”, com certeza, ainda vão ser também reconhecidos pelo povo do Piauí.
Muito obrigado pelas suas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Eu queria ainda fazer a última homenagem à família.
Nós vimos o político, o empresário, o homem de visão,
a família, o amor dele e de Renata. Por sinal, temos
quatro ﬁlhos: três mulheres, igual a mim, e um homem.
Mas é o exemplo. Então já que citamos o pai de V. .Exª,
também V. Exª foi abençoado por Deus. Teve dois pais.
o sogro, Edson Queiroz, e ﬁca a mensagem dele: se
algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou
pela ingratidão, não deixem de crer na vida e engrandecê-la pela decência de construí-la pelo trabalho. Foi
o que Tasso Jereissati sempre fez.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Mão Santa.
Senador Adelmir Santana ainda, se V. Exª permitir.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Tasso Jereissati, eu tive que me ausentar aqui do Parlamento para outros encontros fora do Senado, mas
ouvi inicialmente as palavras de V. Exª. E a história
não tem idade. Eu acompanhei quando V. Exª assumiu a primeira vez o Governo do Ceará. Aquele Estado certamente foi pródigo com V. Exª, elegeu-o várias
vezes governador, três vezes governador do Ceará, e
Senador da República. Mas uma passagem me chamava a atenção em contato com muitos empresários
País afora, com jovens empresários: o seu espírito
empreendedor, quando assumiu o governo do Ceará
a primeira vez, o espírito focado na inovação, focado
em coisas de futuro. E uma passagem me foi revelada
por jovens empreendedores, a Associação dos Jovens
Empreendedores, mostrando o entusiasmo de V. Exª, já
lá, antes de chegar ao governo, com os jovens empreendedores. Estimulava inclusive o empreendedorismo
entre eles, a substituição de empresários pelos seus
sucessores, mas com formação empreendedora. E me
chamava a atenção quando eu ouvia de jovens empresários essas referências a V. Exª. Então, quero lhe
dizer que a convivência que tivemos aqui, no decorrer
destes últimos anos, só nos enriqueceu a todos.
Certamente muitos já lhe disseram nisso. Eu não
tive a oportunidade de ouvi-los porque tive que me afastar, mas queria externar também a minha solidariedade a V. Ex.ª. Perde-se uma eleição, mas não se sai da
vida pública. Os compromissos que a gente tem com
a democracia, com a representação política, com os
nossos sonhos, com os sonhos que são também de V.
Ex.ª, tenho certeza de que não vão terminar aqui. Pelo
contrário, eles se fortalecem num pronunciamento que
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faz nesta tarde, com o aparte de todos os seus Pares
nesta Casa. Quero lhe revelar também que aprendi a
admirá-lo, na convivência do dia a dia. Mas já o fazia.
Essa minha admiração vem de antes, pela sua passagem pelo Governo do Ceará e pela sua visão empreendedora, visão de futuro, visão de inovação que me
foi externada pelos jovens, já no passado, nas minhas
passagens pelo Sebrae, Sebrae Nacional, associações
de jovens, Junior Achievement,. Enﬁm, todos fazem referências a esse seu sentimento de inovador sempre.
Quero aqui render as minhas homenagens e dizer que,
para mim, foi um momento de grande felicidade essa
convivência no decorrer desses últimos anos. Vou lamentar profundamente me privar dela no dia a dia, mas
quero que saiba que estarei sempre aqui naquilo que
precisar. Em Brasília, estarei sempre as suas ordens,
independentemente da representação política. Meus
parabéns a V. Ex.ª pelo pronunciamento desta tarde e
pela análise que fez da sua vida pública no decorrer
desses últimos anos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Adelmir Santana, o prazer e a alegria foram meus.
V. Exª é um homem ligado, historicamente, a sua vida
inteira às associações de classes empresariais, mas
não aquela tradicional de se juntar, se unir, para pedir,
para reivindicar vantagens ou benesses. Ao contrário,
de construir o espírito empresarial independente, de
gente que possa realmente fazer parte da construção
do País. E V. Exª é um desses homens que tem sido
líder à frente desse movimento que é fundamental, em
qualquer parte do mundo, para o crescimento sustentado de uma nação.
A possibilidade dessa convivência foi para mim
muito grata. Espero que a gente continue a ter essa
convivência que, para mim, é muito enriquecedora.
Eu queria ﬁnalmente, Senador Mão Santa, primeiro, fazer um agradecimento a V. Exª como Presidente, ao Presidente Sarney, de me darem esse enorme
privilégio de ﬁcar aqui mais de quatro horas, se não
me engano, praticamente cobrindo esta sessão toda,
prejudicando, de alguma maneira, os trabalhos normais do Senado.
Agradeço profundamente essa manifestação de
amizade, de carinho, de todos os meus Pares Senadores. Esta Casa foi uma grande lição de vida para
mim, foi uma grande lição, também, aprender com a
grandeza de vários e vários homens públicos, Senador Mão Santa, com os quais a gente pôde aqui conviver. O Governador de Roraima está aqui presente,
e queria agradecer, dizendo da honra de sua presença aqui. Apesar da imagem que tem a classe política,
como existem homens públicos realmente devotados,

Quinta-feira 9

63

57607

independentes, honestos e sérios e que, boa parte das
vezes, são tão injustiçados na sua imagem!
Eu, realmente, saio daqui esperando contar, ainda, com a amizade de cada um deles, que foi tão grata
e tão rica para mim ao longo de todos esses anos.
Faço um agradecimento especial, ainda, ao povo
do Ceará, que me prestigiou ao longo de todos esses
anos, sempre me deu o seu apoio, o seu suporte,
elegeu-me Governador do Estado do Ceará por três
vezes. Agradeço, ainda hoje, a cada lugar que nós vamos, aquele aperto de mão, Senador Mão Santa, que
V. Exª conhece e sabe que é tão importante, aquele
sorriso no meio da rua, aquele aceno que recebemos
de uma pessoa que passa ou cruza por nós, enﬁm,
que dá aquele retorno que nós precisamos ter para o
nosso trabalho.
Agradeço também essas eleições. Eu recolho
esse resultado. Como eu disse, sou um homem, Senador Cristovam, assim como V. Exª, que nasceu e teve
a adolescência durante o período autoritário. Valorizo
imensa e sagradamente o voto. Quero dizer que acolho
com humildade e com a certeza de que nós perdemos
também porque tivemos menos votos. O povo assim
quis, e temos que nos resignar diante da vontade do
povo, como homens públicos democratas que nós somos. Quero agradecer àqueles que votaram em mim
e àqueles que não votaram em mim e dizer que meu
amor, minha ﬁdelidade ao Ceará vai continuar sempre,
em função de que tudo o que aconteceu em minha vida
foi colocado sempre como uma das razões de ser da
minha vida. E essa demonstração de amizade de tantas pessoas altamente respeitáveis, por quem tenho
tanto carinho, a maioria admirada por todo o Brasil,
me dá nesta tarde, nesta noite, a consciência daquilo
que é mais importante do que ter ganho ou ter deixado
de ganhar a eleição: a consciência do dever tranquilo,
de quem tentou fazer o bem, tentou fazer o melhor e
cultivou amizades dentro do seu campo de trabalho e
deixando uma marca boa. Deixando uma marca boa
para que os meus ﬁlhos, os meus netos, novos netos
agora, venham a respeitar e se orgulhar disso.
Muito obrigado a todos vocês.
Durante o discurso do Sr. Tasso Jereissati, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que está convocada sessão conjunta do Congresso
Nacional, a realizar-se dia 9 do corrente, quinta-feira,
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada à apreciação de projetos de lei do Congresso
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Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 353, de 2010, na origem, do Ministro de Estado da Fazenda, comunicando
que a operação realizada pelo Estado de Goiás com o
Banco Itaú S/A, relativa à cessão deﬁnitiva dos créditos
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devidos ao Estado de Goiás referentes à compensação
ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para ﬁns
de geração de energia elétrica das usinas hidrelétricas
e aos royalties pagos pela Itaipu Binacional, atende ao
disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000.
É o seguinte o Aviso:

DEZEMBRO 2010
Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que foi cancelada a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para hoje, às doze horas, no Plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de
projetos de lei do Congresso Nacional, com pareceres
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa o Deputado Alex Canziani, em
substituição ao Deputado Jovair Arantes, como titular,
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para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória n° 514, de 2010, que “Altera a Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV
e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, as Leis nº 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
6.766, de 19 de dezembro de 1979, e 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, e dá outras providências”, de conformidade com o Of. 410/2010, da Liderança do PTB,
na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1646, de 2010, da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2008 (nº
5.762/2005, na Casa de origem, do Deputado Marcelo Barbieri), que dispõe sobre o crime de violação de
direitos e prerrogativas do advogado, alterando a Lei
nº 8.906, de 4 de julho de 1994.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados as
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 372, de 2008 (nº 5.030/2009, naquela Casa, do Senador Lobão Filho), que reabre o prazo para requerimento de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da
Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre
a concessão de anistia nas condições que menciona,
e dá outras providências.
São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – As
Emendas da Câmara vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354
e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 307, DE 2010
Altera o art. 330 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), para tipiﬁcar a recusa de fornecimento de dados sobre a própria identidade
ou qualiﬁcação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 330 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 330. ..............................................
Recusa de fornecimento de dados sobre
a própria identidade ou qualiﬁcação
Parágrafo único. Incorre nas mesmas
penas quem:
I – recusa à autoridade, quando por esta
justiﬁcadamente solicitados ou exigidos, o fornecimento de dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, proﬁssão,
domicílio e residência:
II – nas mesmas circunstâncias, faz declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, proﬁssão, domicílio e
residência, se o fato não constituir crime mais
grave. (NR)”
Art. 2º Revoga-se o art. 68 do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O artigo 330 do Código Penal (CP) tipiﬁca o crime
de desobediência da seguinte maneira:
Desobediência
Art. 330 – Desobedecer a ordem legal
de funcionário público:
Pena – detenção, de quinze dias a seis
meses, e multa.
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O delito de desobediência é crime contra a administração pública, que só pode ser praticado por particular. Consubstancia-se pelo fato de o agente desobedecer a ordem legal de funcionário público.
Esse tipo penal objetiva manter a obediência das
ordens emanadas do funcionário público, no cumprimento de suas funções. A desobediência ocorre com
muita frequência, como quando os policiais solicitam
ou exigem, justiﬁcadamente, documentação de suspeitos de crimes. É uma situação insustentável para a
sociedade, pois fere a autoridade do Estado.
Cumpre ressaltar que o direito é uma ciência dinâmica e o conceito de bem jurídico está intrinsecamente em
sintonia com as mudanças sociais e o avanço cientíﬁco.
De acordo com a Constituição Federal, a administração pública destaca-se como importante bem
jurídico, cujos elementos constantes do tipo penal do
art. 330 do CP merecem melhor delineamento.
Assim, propomos a elevação da contravenção de recusa de dados sobre a própria identidade ou qualiﬁcação,
constante do art. 68 da Lei das Contravenções, para crime,
a ﬁm de se proteger mais efetivamente a exigência de documentos pela autoridade da administração pública.
Cumpre destacar que a norma penal proposta
é estrita e taxativa, obedecendo a uma imposição do
princípio da legalidade, que consiste na exigência de
precisão quanto às expressões utilizadas na positivação do direito, para limitar o poder discricionário das
autoridades competentes.
Diante dessas considerações, conclamamos os
ilustres Pares para a aprovação deste projeto, que,
transformado em lei, certamente aperfeiçoará o Código Penal. – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE
1940
“........ .................................................. ...
Desobediência
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses,
e multa.
......... ................................................ ....”
DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE
1941
Lei das Contravenções Penais
“.... .........................................................
Art. 68. Recusar à autoridade, quando
por esta, justiﬁcadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à
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própria identidade, estado, proﬁssão, domicílio e residência:
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de um a seis meses, e multa, de duzentos mil réis
a dois contos de réis, se o fato não constitue infração
penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias,
f’az declarações inverídicas a respeito de sua identidade
pessoal, estado, proﬁssão, domicílio e residência.
........ .................................................. ...”
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 308, DE 2010
Acrescenta o § 2º ao art. 16-A da Lei
nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, e revoga o § 4º da Lei nº. 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), com o objetivo
de tornar nulos os votos recebidos por candidatos declarados inelegíveis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16-A da Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, introduzido pela Lei nº. 12.034, de
29 de setembro de 2009, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 2º, numerando-se como § 1º o atual
parágrafo único:
“Art. 16-A. .............................................
..............................................................
§ 2º.Transitada em julgado ou publicada
a decisão proferida por órgão colegiado, declarando a inelegibilidade de candidato eleito,
serão nulos, para todos os efeitos, os votos a
ele dados.” (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogue-se o § 4º do art. 175 da Lei nº.
4.737, de 15 de julho de 1965, incluído pela Lei nº.
7.179, de 19 de dezembro de 1983.
Justiﬁcação
A recente entrada em vigor da Lei Complementar
nº. 135, de 4 de junho de 2010 – “Lei da Ficha Limpa” –
introduziu inovação na legislação eleitoral que implicou
a necessidade de adequação da Lei nº. 9.504, de 30
de setembro de 1997 (“Lei das Eleições”), e da Lei nº.
4.737, de 15 de julho de 1965 (“Código Eleitoral”).
O caput do art. 16-A da Lei nº. 9.504, de 1997,
introduzido pela Lei nº. 12.034, de 29 de setembro de
2009, determina que o candidato cujo registro esteja
sub judice terá a validade dos votos a ele atribuídos
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condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior, enquanto que o seu o parágrafo único
estabelece que o cômputo, para o respectivo partido
ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo
registro esteja sub judice no dia da eleição ﬁca condicionado ao deferimento do registro do candidato.
Por sua vez, o § 4º do art. 175 da Lei nº. 4.737, de
1965, incluído pela Lei nº. 7.179, de 19 de dezembro
de 1983, determina que não serão nulos, para todos os
efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização
da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela
sentença, caso em que os votos serão contados para o
partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.
Em face dessas normas vigentes e das alterações
recentes da legislação eleitoral, propomos, mediante alteração do art. 16-A da Lei Eleitoral, a previsão expressa
da nulidade dos votos recebidos por candidato eleito que
venha a ser declarado inelegível por meio de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.
Em consequência dessa modiﬁcação, impõese a necessidade de remover a exceção prevista no
§ 4º do art. 175 do Código Eleitoral, que determina a
validade dos votos para o aproveitamento pelo partido do candidato que por ele concorreu e teve o seu
registro indeferido pela Justiça Eleitoral se a decisão
de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for
proferida após a realização da eleição a que concorreu
o candidato alcançado pela sentença.
Objetivamos, por conseguinte, com o nosso projeto, estabelecer o destino dos votos nulos em razão
do que dispõe o caput do art. 15 da Lei Complementar
nº. 64, de 18 de maio de 1990 – “Lei de Inelegibilidade”
–, com a redação dada pela recente Lei Complementar nº. 135, de 2010, cujo teor é o seguinte: transitada
em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão
colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato,
ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido
feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido.
Contribuímos, assim, para o aperfeiçoamento da
legislação eleitoral, exercitando, em plenitude, o nosso papel de legislador, de modo a assegurar à Justiça
Eleitoral decidir com base em normas legais que não
deixem margem de dúvida quanto à extensão de sua
aplicabilidade. – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997
Estabelece normas para as eleições.
“.. ...........................................................
Art. 16-A. O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha
eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no
rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna
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eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ﬁcando
a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao
deferimento de seu registro por instância superior.
Parágrafo único. O cômputo, para o respectivo
partido ou coligação, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição ﬁca
condicionado ao deferimento do registro do candidato.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
. ............................................................ ”
LEI Nº. 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral.
“.. ...........................................................
Art. 175. Serão nulas as cédulas: I - que não
corresponderem ao modelo oﬁcial; (Vide Lei nº 7.332,
de 1º.7.1985)
II - que não estiverem devidamente autenticadas;
III - que contiverem expressões, frases ou sinais
que possam identiﬁcar o voto.
§ 1º Serão nulos os votos, em cada eleição majoritária:
I - quando forem assinalados os nomes de dois
ou mais candidatos para o mesmo cargo;
II - quando a assinalação estiver colocada fora
do quadrilátero próprio, desde que torne
§ 2º Serão nulos os votos, em cada eleição pelo
sistema proporcional: (Parágrafo renumerado pelo art.
39 da Lei 4.961, de 4 5.66)
I - quando o candidato não fôr indicado, através
do nome ou do número, com clareza suﬁciente para
distinguí-lo de outro candidato ao mesmo cargo, mas
de outro partido, e o eleitor não indicar a legenda;
II - se o eleitor escrever o nome de mais de um
candidato ao mesmo cargo, pertencentes a partidos
diversos, ou, indicando apenas os números, o ﬁzer
também de candidatos de partidos diferentes;
III - se o eleitor, não manifestando preferência
por candidato, ou o fazendo de modo que não se possa identiﬁcar o de sua preferência, escrever duas ou
mais legendas diferentes no espaço relativo à mesma
eleição.
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos
dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. :
(Parágrafo renumerado pelo art. 39 da Lei 4.961, de
4 5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da
eleição a que concorreu o candidato alcançado pela
sentença, caso em que os votos serão contados para
o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)
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........................................................... ..”
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 309, DE 2010
Institui a Política Nacional de Bens e
Serviços Ambientais e Ecossistêmicos –
PNBASAE, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Bens
e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – PNBSAE.
Art. 2º A Política Nacional de Bens e Serviços
Ambientais e Ecossistêmicos tem como objetivos:
I – disciplinar a atuação do Poder Público em relação ao reconhecimento do valor de bens e serviços
ambientais e ecossistêmicos, e regulamentar o registro
e o inventário desses bens e serviços;
II – fomentar o desenvolvimento sustentável, com
ênfase na adequação ambiental das cadeias produtivas
nacionais, estabelecendo mecanismos para os Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos - PSE.
Art. 3º Para ﬁns desta Lei aplicam-se os seguintes conceitos:
I – Bens Ambientais: equipamentos, maquinários,
materiais, tecnologias, infraestrutura e outros bens industriais e de consumo que tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção de danos
aos serviços ecossistêmicos descritos nesta Lei;
II – Serviços Ambientais: consultoria, educação,
monitoramento e avaliação, prestados por agentes
públicos e privados, que tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção de danos
aos serviços ecossistêmicos;
III – Serviços Ecossistêmicos: funções e processos dos ecossistemas relevantes para a preservação,
conservação, recuperação, uso sustentável e melhoria
do meio ambiente e promoção do bem-estar humano,
e que podem ser afetados pela intervenção humana;
IV – Pagamento por Serviço Ecossistêmico: retribuição, monetária ou não, às atividades humanas de
restabelecimento, recuperação, manutenção e melhoria
dos ecossistemas que geram bens e serviços ambientais, e também aqueles que estejam amparados por
planos, programas e subprogramas especíﬁcos.
Art. 4º São considerados fornecedores de bens e
serviços ambientais, e de serviços ecossistêmicos, as
pessoas físicas e jurídicas que atuam nos setores de
indústria, comércio, transportes, resíduos, construção
civil, agricultura, ﬂorestas e outros usos da terra.
Art. 5º Os serviços ecossistêmicos englobam:

140

57684

Quinta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – serviços de regulação: os que promovem a
manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos;
II – serviços de suporte: os que promovem a melhoria das condições do habitat para os seres vivos,
dos solos, da composição da atmosfera, do clima e
dos ambientes aquáticos;
III – serviços de suprimento: os que proporcionam
bens de produção e de consumo;
IV – serviços culturais: os que promovem a sociedade local e seus relacionamentos.
Art. 6º Os beneﬁciários de bens e serviços ambientais, incluindo os serviços ecossistêmicos são
todos os que deles usufruem, direta e indiretamente,
conforme estabelecido nesta Lei e em regulamento
especíﬁco.
Art. 7º São instrumentos de implantação e gestão da PNBSAE:
I – o Conselho Nacional de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – CNBSAE;
II – a Unidade de Bens e Serviços Ambientais e
Ecossistêmicos – UBSAE;
III – o Registro Nacional de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – RNBSAE;
IV – o Sistema Nacional de Informações de Bens e
Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – SNIBSAE;
V – o Comitê Técnico-Cientíﬁco de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – CTCBSAE;
VI – o Painel Brasileiro de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – PBBSAE;
VII – a Certiﬁcação de Bens e Serviços Ambientais do Brasil e Ecossistêmicos – CBSAE/Brasil;
VIII – o Fundo Nacional de Bens e Serviços Ambientais e Ecossistêmicos – FNBSAE.
Art. 8o O CNBSAE avaliará e aprovará metodologias de inventários, avaliação, mensuração e valoração de bens e serviços ambientais e de serviços
ecossistêmicos, e será composto de forma paritária
por representantes do Poder Público, da sociedade
civil e do setor produtivo.
Parágrafo Único. O Poder Público federal será
representado pelos seguintes ministérios:
I - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio –MDIC, que o presidirá;
II - Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT;
III - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
IV - Ministério do Meio Ambiente – MMA;
V – Ministério de Minas e Energia – MME.
Art. 9º A Unidade de Bens e Serviços Ambientais
e Ecossistêmicos – UBSAE é voltada para promoção
de discussões e elaboração de documentos de posição
e de políticas públicas e privadas, voltadas para a pro-
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moção dos bens e serviços ambientais e do Pagamento
por Serviços Ecossistêmicos junto à sociedade.
Art. 10. O RNBSAE conterá o cadastro de fornecedores de bens e serviços ambientais e ecossistêmicos.
Parágrafo único. A inclusão de bens e serviços
ambientais e serviços ecossistêmicos no RNBSA é condição necessária para a realização do Pagamento por
Serviços Ecossistêmicos e dependerá de certiﬁcação,
nos termos desta Lei e do regulamento.
Art. 11. O SNIBSAE compõe-se de todas as instituições públicas e privadas que integram o CNBSAE,
o CTCBSAE e o PBBSAE, e tem o objetivo de promover ações de extensão e treinamento, e de disseminar
dados sobre os bens e serviços ambientais e serviços
ecossistêmicos do Brasil.
Art. 12. O CTCBSAE tem a função de validar e
propor ao CNBSAE metodologias para a avaliação,
mensuração e valoração dos bens e serviços ambientais e ecossistêmicos, sendo composto por representantes das seguintes instituições:
I - Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, que
o presidirá;
II - Casa Civil da Presidência da República;
III - Ministério da Fazenda – MF;
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – MPOG;
V - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio –MDIC;
VI - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
VII - Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA;
VIII - Ministério do Meio Ambiente – MMA.
Art. 13. O PBBSAE será convocado pelo CNBSAE
e reunirá anualmente – de forma ordinária ou extraordinária – representantes da sociedade civil organizada, organizações não governamentais ambientalistas
– ONGs, instituições acadêmicas e de pesquisa, o
Banco Central do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, e órgãos
públicos ambientais, para subsidiar tecnicamente as
decisões do CTCBSAE.
Art. 14. A CBSAE/Brasil constitui-se em processo de identiﬁcação dos bens e serviços ambientais e
ecossistêmicos para ﬁns de registro pelo RNBSA, sendo
necessária ao Pagamento por Serviços Ecossistêmicos
e realizada por entidade certiﬁcadora independente,
acreditada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC.
Art. 15. Os recursos do FNBSAE para a implantação da PNBSAE serão geridos pelo CNBSAE e terão como fontes:
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I – dotações orçamentárias;
II – doações e legados;
III – ﬁnanciamentos e empréstimos nacionais e
internacionais;
IV – outras, previstas em lei ou regulamento.
Art. 16. Os instrumentos de implantação e gestão
da PNBSAE serão objeto de regulamentação especíﬁca pelo Poder Executivo.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Os serviços ambientais dos ecossistemas, ou
serviços ecossistêmicos, geram benefícios para a
sociedade e podem ser identiﬁcados, mensurados e
avaliados. São benefícios como produção de alimentos
e de água, seqüestro e estoque de carbono, controle
de erosão e de escorrimento superﬁcial, conservação
da biodiversidade, polinização, beleza cênica, controle
de doenças, dentre outros.
Muitos desses serviços ecossistêmicos afetam e
são afetados pelas cadeias produtivas de “bens e serviços”. Desta forma, seriam mais bem deﬁnidos como
“bens e serviços ambientais”. Ainda não há um consenso
mundial sobre a classiﬁcação precisa de todos os bens e
serviços ambientais, mas já existem listas utilizadas para
sua avaliação e proposição de mecanismos tarifários de
liberação comercial. A isenção de taxas de importação e
exportação de bens e serviços ambientais no comércio
internacional é uma tendência.
De fato, todas as cadeias produtivas mundiais estão buscando a análise dos seus impactos nos serviços
ecossistêmicos como forma de aumentar a competitividade de suas economias nos mercados globais.
Os mercados globais de bens e serviços ambientais, de acordo com a classiﬁcação atual disponível na OMC, alcançaram a cifra de US$ 772 bilhões
no comércio internacional em 2009. No Brasil, as estimativas são de US$ 16 bilhões/ano de participação
do PIB envolvendo bens e serviços ambientais. Contudo, menos de 40% do total possuem algum tipo de
diferenciação no mercado (certiﬁcação, registro oﬁcial
ou semelhante).
Há uma forte tendência de liberação dos mercados globais de bens e serviços ambientais, tendo em
vista o seu potencial para recuperar, manter, monitorar
e melhorar a disponibilidade e a qualidade de serviços
ecossistêmicos. A produção e o consumo de bens e
serviços ambientais podem ser positivamente afetados
com a introdução de mecanismos de Pagamentos por
Serviços Ecossistêmicos – PSE.
Os PSE atuam nas cadeias produtivas de bens e
serviços como prêmios para adequação ambiental. Des-
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sa forma, os bens e serviços ambientais beneﬁciam a
sociedade, propiciando o aumento da disponibilização
de serviços ecossistêmicos pelas cadeias produtivas. Os
PSE são uma forma de remuneração para os agentes
prestadores dos serviços ecossistêmicos ao longo dessas
cadeias produtivas. A prática permite que o poder público
utilize programas, projetos e ﬁnanciamentos para fomentar
o PSE em caráter pioneiro, demonstrativo, de Pesquisa &
Desenvolvimento e outras ﬁnalidades. Com isso busca-se
promover a inclusão social e corrigir eventuais desequilíbrios regionais.
Os Serviços Ecossistêmicos são estimados na
ordem de US$ 33 trilhões/ano. As formas de produção
e consumo de bens e serviços praticados atualmente
implicam na destruição de US$ 3 trilhões/ano desse
patrimônio mundial. O Brasil possui um enorme potencial ambiental. Em termos globais, o país abriga algo
como 51% das áreas agriculturáveis disponíveis, até
30% da biodiversidade, cerca de 20% de toda a água
doce disponível e 14% das ﬂorestas. O potencial de
valor estimado para os ecossistemas nacionais é de
até US$ 4 trilhões anuais.
Entretanto, a degradação dos solos, a diminuição
de áreas disponíveis para a agricultura e outros usos
da terra, a perda de biodiversidade, a poluição das
águas superﬁciais e subterrâneas e a emissão de gases de efeito estufa são exemplos das consequências
das atividades humanas que inﬂuenciam a disponibilidade de serviços ecossistêmicos para a sociedade.
O fenômeno das mudanças climáticas globais trouxe
novas diﬁculdades, agravando ainda mais os problemas ambientais.
Portanto, o Poder Público deve encontrar soluções capazes de ordenar o uso e a conservação dos
recursos naturais. O conceito de desenvolvimento
sustentável implica na utilização múltipla e equilibrada
desses recursos.
Todavia, para que possa ocorrer a devida retribuição pelos serviços ecossistêmicos, faz-se necessária
a sua regulamentação efetiva. Essa regulamentação
se dá mediante o estabelecimento de critérios de levantamento dos serviços ecossistêmicos prestados
e dos respectivos bens e serviços ambientais produzidos. Essa avaliação vai levar à deﬁnição de formas
de remuneração que sejam ambientalmente corretas,
socialmente inclusivas e economicamente viáveis.
O projeto de lei ora apresentado propõe a instituição de instrumentos que objetivam estabelecer um
arranjo institucional democrático e estável, que garanta
um ambiente de conﬁança para fomentadores, investidores, provedores e beneﬁciários dos bens e serviços
ambientais, incluindo os serviços ecossistêmicos.
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Pelas razões expostas, consideramos de elevada
importância a participação dos nobres Parlamentares
no esforço para a aprovação da presente proposição.
– Senador Gilberto Goellner.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania; e
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, cabendo à última a
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 310, DE 2010
Cria o Programa Federativo de Investimentos Públicos – PROFIP –, que autoriza
os Estados e o Distrito Federal a abaterem
até 30% (trinta por cento) das prestações
devidas à União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, de que trata a Lei nº 9.496, de
11 de setembro de 1997, desde que os recursos correspondentes sejam aplicados
localmente em investimentos públicos de
natureza e nas condições que projeto especiﬁca. Quanto aos Municípios, o mesmo
abatimento será permitido relativamente às
prestações devidas à União em decorrência de programa semelhante, estabelecido
pela Medida Provisória nº 2.185-35, de 24
de agosto de 2001.
Art. 1.º É criado o Programa Federativo de Investimentos Públicos – PROFIP –, por meio do qual os
Estados e o Distrito Federal ﬁcam autorizados a abater até 30% (trinta por cento) do valor das prestações
devidas à União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados - de
que trata a Lei n.º 9.496, de 11 de setembro de 1997,
desde que os recursos correspondentes sejam aplicados diretamente em investimentos pelo respectivo ente
federativo, conforme a natureza desses investimentos
e demais condições determinadas por esta lei.
Parágrafo único - O PROFIP também se aplica aos
Municípios, relativamente às prestações de suas dívidas
federalizadas pelo programa estabelecido pela Medida
Provisória Nº 2.185-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 2.º Os abatimentos a que se refere o artigo
anterior deverão ser apurados com a mesma periodicidade da Receita Líquida Real, prevista no parágrafo
único do artigo 2º da Lei nº 9.496, de 11 de setembro
de 1997 e artigo 7º da Medida Provisória nº 2.185-35,
de 24 de agosto de 2001.
§ 1.º Poderão ser custeados no âmbito do PROFIP apenas os investimentos públicos realizados em
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projetos de infraestrutura, em particular de transportes,
de saneamento e de prevenção contra enchentes.
§ 2.º Nos Estados onde houver cidades com mais
de 2 (dois) milhões de habitantes, segundo o Censo
Demográﬁco de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística-IBGE, nos 10 (dez)
primeiros anos de vigência do PROFIP pelo menos
50% (cinquenta por cento) dos recursos serão destinados a essas cidades, e nelas e/ou no seu entorno à
construção e ampliação de redes metroviárias e/ou de
trens de passageiros, admitido também dentro desse
limite o investimento em terminais aeroportuários em
geral e multimodais de passageiros.
§ 3.º O disposto no parágrafo anterior também se
aplica ao Distrito Federal e a Municípios com número de habitantes superior a 2 (dois) milhões, segundo
o levantamento censitário mencionado no parágrafo
anterior.
§ 4.º Do anúncio, divulgação e qualquer outra forma de publicidade relativa às obras que resultarem do
PROFIP, os estados e municípios deverão reconhecer
explicitamente e com destaque que resultaram de programa realizado em conjunto com o governo federal, e
este poderá incluí-las no elenco daquelas que se empenhou em realizar.
Art. 3.º Somente poderão se credenciar ao PROFIP os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que
a cada ano ampliarem o quociente entre seus investimentos e sua receita corrente líquida para um resultado acima de seu valor médio nos dois anos anteriores,
pelo menos em magnitude correspondente aos recursos
resultantes do PROFIP utilizados no mesmo ano.
Parágrafo único - Do cálculo desse valor médio
poderão ser excluídos os investimentos realizados com
receitas extraordinárias desde que comprovadas pelo
sistema contábil do ente federativo e com anuência do
respectivo tribunal de contas.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do
quarto mês subseqüente ao de sua publicação. – Senador Alfredo Cotait.
Justiﬁcação
Este projeto de lei procura atender a vários objetivos. Primeiro o de expandir substancialmente os investimentos públicos sabidamente escassos no Brasil
e que o colocam numa posição vexatória no contexto
internacional quanto à realização de investimentos
desse tipo. Isso também se evidência pelas sabidas
carências do país em termos de sua infraestrutura, em
particular para o transporte coletivo de passageiros em
cidades de grande porte.
O projeto também leva em conta a diﬁculdade de
o governo federal realizar obras por todo o país em face
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de carências, inclusive de pessoal, para administrar essas obras bem como para realizar sua ﬁscalização “in
loco”, dado que usualmente se localizam a uma enorme
distância de Brasília. Essa diﬁculdade se evidenciou
nos anos recentes em face das freqüentes notícias de
atrasos e outros problemas na execução de obras do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do
governo federal, disseminadas por todo o país.
Do ponto de vista dos entes federativos que devem
à União, sua crônica carência de recursos comparada
à do governo federal tornou-se ainda mais grave, e
também em contínuo processo de agravamento diante
da forma como evoluíram seus compromissos quanto
a essa dívida federalizada.
Em síntese, essas diﬁculdades decorrem do exíguo prazo para o pagamento de montantes vultosos e
do forte crescimento desses montantes em razão da
aplicação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna, da Fundação Getúlio Vargas, como indexador
das prestações e dos saldos dessas dívidas. Há também a taxa de juros que, embora tenha o piso de 6%,
em alguns casos atinge a alta taxa de 9% ao ano além
da indexação da dívida.
Para se ter idéia dos recursos vultosos que hoje
absorvem esses pagamentos, para o Estado de São
Paulo, que nesta Casa representamos, eles já alcançam cifra próxima de R$ 9 bilhões por ano, enquanto
que no município de sua capital, um dos que estão sujeitos a taxa de juros de 9%, os pagamentos relativos
à sua dívida federalizada deverão subir para perto de
R$4 bilhões em 2011.
Ressalte-se que esses recursos provêm na sua
quase totalidade de impostos pagos por contribuintes
estaduais e desse município, constituindo assim montantes vultosos que são transferidos à União, gerando
enormes diﬁculdades para realizar novos investimentos no âmbito estadual e nesse município. Diﬁculdades
proporcionalmente semelhantes são enfrentadas por
vários outros entes federativos.
Impõe-se, portanto, um projeto como o que apresentamos, pois que atende tanto às diﬁculdades do
governo federal em levar adiante seus investimentos
como à carência de recursos no plano das unidades
da federação e dos municípios que têm dívidas federalizadas.
Acrescente-se que, excluídas as empresas estatais, estes últimos entes federativos realizam a maior
parte dos investimentos públicos realizados no país,
e têm grande experiência em fazer isso no espaço geográﬁco sob sua jurisdição.
Portanto, concito os meus pares nesta Casa do
Congresso, que tipicamente tem o papel de zelar pela
preservação do equilíbrio federativo, que este impor-
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tantíssimo projeto seja aqui rapidamente aprovado e
encaminhado à Câmara dos Deputados, na qual acreditamos haver também marcado interesse em levá-lo
adiante, pois muito convém aos entes federativos e
seus habitantes representados pelos senhores deputados federais.
Conﬁamos também no bom senso da futura Presidente da República, senhora Dilma Rousseff, que
certamente perceberá que se trata de um projeto que
atende à sua disposição de aumentar sensivelmente os
investimentos públicos no país. E, também, de buscar
esse aumento com maior eﬁcácia, eﬁciência e equidade
federativa, contribuindo assim de forma marcante para
dar força ainda maior ao Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que ela tanto se empenhou por
criar e executar enquanto ministra-chefe da Casa Civil
do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997.
Conversão da MPv nº 1.560-8, de 1997
(Vide Lei nº 12.249, de 2010)
Estabelece critérios para a consolidação,
a assunção e o reﬁnanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que especiﬁca, de responsabilidade dos Estados e
do Distrito Federal
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
autorizada, até 31 de março de 1998 a:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I - assumir a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações
decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas
de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31
de dezembro de 1994;
II - assumir os empréstimos tomados pelos estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de
dezembro de 1995, do Senado Federal;
II - assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de de-
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zembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo reﬁnanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III - compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV - reﬁnanciar os créditos decorrentes da assunção a que se refere o inciso I, juntamente com créditos
titulados pela União contra as unidades da Federação,
estes a exclusivo critério do Ministério da Fazenda.
IV - assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V - reﬁnanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente
com créditos titulados pela União contra as Unidades
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 219270, de 2001)
§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I e II, nem pelo reﬁnanciamento
a que se refere o inciso IV:
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo reﬁnanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos ﬁnanceiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;
c) as obrigações já reﬁnanciadas pela União,
excetuadas as compreendidas nas disposições do
inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
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§ 3o As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada
do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido ﬁrmado protocolo entre os Governos
Federal e Estadual, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos
no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a
que se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de
contingências de bancos estaduais, constituídos no
âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade ﬁnanceira bancária,
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a que
se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, com
remuneração até à data da incorporação pela variação da taxa média ajustada nos ﬁnanciamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central do Brasil,
ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de
dívidas, celebrados nos termos desta Lei. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 2o O Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, além dos objetivos especíﬁcos para cada unidade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas
ou compromissos quanto a:
I - dívida ﬁnanceira em relação à receita líquida
real - RLR;
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II - resultado primário, entendido como a diferença
entre as receitas e despesas não ﬁnanceiras;
III - despesas com funcionalismo público;
IV - arrecadação de receitas próprias;
V - privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI - despesas de investimento em relação à
RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida real, para os efeitos desta Lei, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas
as receitas provenientes de operações de crédito, de
alienação de bens, de transferências voluntárias ou
de doações recebidas com o ﬁm especíﬁco de atender despesas de capital e, no caso dos estados, as
transferências aos municípios por participações constitucionais e legais.
Art. 3o Os contratos de reﬁnanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
I - juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II - atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o Para apuração do valor a ser reﬁnanciado
relativo à dívida mobiliária, as condições ﬁnanceiras
básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até
31 de março de 1996.
§ 1o Para apuração do valor reﬁnanciado relativo
à dívida mobiliária, com exceção da referida no inciso
IV do art. 1o, as condições ﬁnanceiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser reﬁnanciado
relativo às demais obrigações, as condições ﬁnanceiras básicas estabelecidas no caput poderão retroagir
até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração
do contrato de reﬁnanciamento, observada, como limite, a data da aprovação do protocolo pelo Senado
Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art.
o
7 poderá ser atualizada de acordo com o disposto
no § 1o.
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§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida ﬁnanceira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de reﬁnanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos ﬁnanceiros
internacionais, se cumprir as metas relativas à dívida
ﬁnanceira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições ﬁnanceiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o A não observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante o
período em que durar o descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
de ﬁnanciamento, a substituição dos encargos ﬁnanceiros mencionados neste artigo pelo custo médio de
captação da dívida mobiliária federal, acrescido de
um por cento ao ano, e na elevação em quatro pontos
percentuais do comprometimento estabelecido com
base no art. 5o.
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no
prazo ﬁxado nos contratos de reﬁnanciamento, ou o
descumprimento das metas e compromissos nele deﬁnidos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa
ou durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
pactuadas nos contratos de reﬁnanciamento, a substituição dos encargos ﬁnanceiros mencionados neste
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
deﬁnidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justiﬁcativa fundamentada pelo Estado. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de reﬁnanciamento e a de sua eﬁcácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
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primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de reﬁnanciamento que ocorrer após
a eﬁcácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido ﬁrmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 4o Os contratos de reﬁnanciamento deverão
contar com adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos
I, “a”, e II, da Constituição.
Art. 5o Os contratos de reﬁnanciamento poderão
estabelecer limite máximo de comprometimento da
RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida reﬁnanciada nos
termos desta Lei.
Art. 6o Para ﬁns de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidos do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo reﬁnanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações:
Art. 6o Para ﬁns de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo reﬁnanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 6o-A. Poderão, também, ser deduzidos das
prestações os valores efetivamente desembolsados
pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato
de reﬁnanciamento e a data do início de sua eﬁcácia,
referentes ao pagamento de dívidas objeto do reﬁnanciamento previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº
9.814 de 1999).
I - dívidas reﬁnanciadas com base na Lei no
7.976, de 20 de dezembro de 1989;
II - dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
III - dívidas reﬁnanciadas com base no art. 58
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei no
8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, cuja formalização
tenha ocorrido até 31 de março de 1996;
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V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de
5 de novembro de 1993;
VI - dívida relativa ao crédito imobiliário reﬁnanciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo estado, deduzidas as receitas
auferidas com essas operações.
VII - dívidas de que tratam os incisos I e II, de
entidades da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro
de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70,
de 2001)
VIII - de instituições ﬁnanceiras estaduais para
com o Banco Central do Brasil, que sejam formalmente
assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas
referentes a principal, juros e demais encargos das
operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada comissão do agente.
§ 2o Os valores que ultrapassarem o limite terão
seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os
encargos ﬁnanceiros dos contratos de reﬁnanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido
na forma deste artigo será mantido até que os valores postergados na forma do parágrafo anterior estejam totalmente liquidados e a dívida ﬁnanceira total
da unidade da Federação seja igual ou inferior a sua
RLR anual.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido
na forma deste artigo, a partir de 1o de junho de 1999,
será mantido até que os valores postergados na forma
do § 2o estejam totalmente liquidados. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o Estabelecido nos contratos de reﬁnanciamento o limite de comprometimento, este não poderá
ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não
estejam relacionadas no caput deste artigo.
§ 5o Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto neste artigo poderá ser renegociado
nas mesmas condições previstas nesta Lei, em até 120
(cento e vinte) meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de reﬁnanciamento.
§ 6o No caso do parágrafo anterior, as prestações
não poderão ser inferiores ao valor da última prestação
do reﬁnanciamento.
Art. 7o Fica a União autorizada a receber das
Unidades da Federação bens, direitos e ações, para
ﬁns de amortização extraordinária dos contratos de
reﬁnanciamento celebrados na forma desta Lei.
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Art. 7o-A. O pagamento do saldo devedor remanescente em 30 de novembro de 1998 nas contas
gráﬁcas abertas nos termos dos contratos de reﬁnanciamento celebrados ao amparo desta Lei, a critério
do Ministério da Fazenda, poderá ser prorrogado para
30 de novembro de 2000, ﬁcando a União autorizada, neste ato, a cobrar, sobre essa parcela, encargos
equivalentes ao custo médio de captação da dívida
mobiliária interna do Governo Federal. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o A critério do Ministério da Fazenda, o saldo
devedor remanescente da conta gráﬁca de que trata o caput poderá ser parcelado em até trinta e seis
prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de
Amortização Constante - SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato
de reﬁnanciamento que ocorrer após a formalização
do parcelamento previsto neste parágrafo e as demais,
nas datas subseqüentes, limitada a última prestação a
30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Os recursos gerados pela alienação dos
bens, direitos e ações entregues pelas Unidades da
Federação à União para ﬁns de amortização extraordinária dos contratos de reﬁnanciamento celebrados na
forma desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados à
amortização ou liquidação do parcelamento previsto
no § 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70,
de 2001)
§ 3o As prestações a que se refere o § 1o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 4o O disposto neste artigo não exclui as sanções
decorrentes do descumprimento de quaisquer outras
obrigações previstas contratualmente. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 7o-B. Aplica-se ao valor correspondente à
amortização extraordinária (conta gráﬁca) gerado por
ocasião da eﬁcácia do contrato relativo ao reﬁnanciamento da dívida referida no inciso IV do art. 1o, observados os percentuais e condições já deﬁnidos nos
contratos de reﬁnanciamento ﬁrmados com cada Unidade da Federação, o disposto no art. 7o-A. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 8o Para efeito da amortização extraordinária
dos contratos de reﬁnanciamento celebrados na forma desta Lei, poderão ser utilizados pelos estados os
créditos não repassados pela União, relativos à atualização monetária do IPI-Exportação.
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Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de
que trata o caput ﬁca condicionada à adoção, pelos
estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos municípios, da importância correspondente aos 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido no § 3o do art. 159 da Constituição Federal.
Art. 9o A União poderá contratar com instituição
ﬁnanceira pública federal os serviços de agente ﬁnanceiro para celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de reﬁnanciamento de que trata esta
Lei, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de reﬁnanciamento, custeada pelas unidades da
Federação.
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará às Comissões de Finanças da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal cópias dos contratos
de reﬁnanciamento disciplinados nesta Lei.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações
assumidas ou emitir títulos do Tesouro Nacional, com
forma de colocação, prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido
o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas
à obtenção dos recursos necessários à execução do
disposto nesta Lei.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos
reﬁnanciamentos concedidos aos estados e ao Distrito Federal, nos termos desta Lei, será integralmente
utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 4o do art. 4o da Lei no 5.655, de 20
de maio de 1971, com a redação dada pela Lei no
8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4° ..................................................
§ 4o A Eletrobrás destinará os recursos da
RGR aos ﬁns estipulados neste artigo, inclusive
à concessão de ﬁnanciamento às empresas
concessionárias, para expansão e melhoria
dos serviços públicos de energia elétrica e
para reativação do programa de conservação
de energia elétrica, mediante projetos especíﬁcos, podendo, ainda, aplicar tais recursos
na aquisição de ações do capital social de
empresas concessionárias sob controle dos
Governos Estaduais, com o objetivo de promover a respectiva desestatização.”
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 1.560-8, de 12 de
agosto de 1997.
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Este texto não substitui o publicado no DOU de
12.9.1997.
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.185-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o reﬁnanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especiﬁca, de responsabilidade
dos Municípios.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o Fica a União autorizada, até 15 de junho
de 2000, a assumir as seguintes obrigações de responsabilidade dos Municípios:
I - dívida junto a instituições ﬁnanceiras nacionais
ou estrangeiras, cujos contratos tenham sido ﬁrmados
até 31 de janeiro de 1999, inclusive a decorrente de
transformação de operações de antecipação de receita
orçamentária em dívida fundada;
II - dívida junto a instituições ﬁnanceiras nacionais ou estrangeiras, decorrente de cessão de crédito
ﬁrmada até 31 de janeiro de 1999;
III - dívida mobiliária interna constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
IV - dívida mobiliária externa constituída até 12
de dezembro de 1995 ou que, constituída após essa
data, consubstancia simples rolagem de dívida mobiliária anterior;
V - dívida relativa a operações de antecipação
de receita orçamentária, contraída até 31 de janeiro
de 1999; e
VI - dívida relativa a operações de crédito celebradas com instituições ﬁnanceiras na qualidade
de agente ﬁnanceiro da União, dos Estados ou de
fundos e programas governamentais, regularmente
constituídos.
§ 1o Para efeito dos incisos I, III, V e VI, serão
consideradas apenas as operações registradas, até 31
de janeiro de 1999, no Banco Central do Brasil.
§ 2o Poderão ser ainda objeto de assunção pela
União as dívidas de entidades integrantes da administração pública municipal indireta, enquadráveis nos
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incisos I a VI do caput e que sejam previamente assumidas pelo Município.
§ 3o O serviço das dívidas mencionadas nos
incisos I, II, V e VI do caput deste artigo, não pago
e com vencimento ou qualquer forma de exigibilidade que tenha ocorrido entre 31 de janeiro de 1999 e
a data de assinatura do contrato de reﬁnanciamento
poderá ser reﬁnanciado pela União, observadas as
condições estabelecidas nesta Medida Provisória,
exceto quanto a:
I - prazo: em até cento e oitenta meses, com
prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira na data de assinatura do contrato de reﬁnanciamento e, as demais, nas datas de vencimento estipuladas para o restante das dívidas reﬁnanciadas ao
amparo desta Medida Provisória;
II - encargos: equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária interna do Governo Federal
(taxa SELIC), acrescidos, em caso de inadimplemento,
de juros moratórios de um por cento ao ano, sobre o
saldo devedor previamente atualizado;
III - extra-limite das demais dívidas reﬁnanciadas
na forma desta Medida Provisória e da Lei no 8.727,
de 5 de novembro de 1993; e
IV - amortização mensal mínima de R$ 1.000,00
(mil reais), adicionalmente ao previsto no § 1o do art.
2o.
§ 4o Não serão abrangidas pela assunção a que
se refere este artigo nem pelo reﬁnanciamento a que
se refere o art. 2o:
I - as dívidas renegociadas com base nas Leis
nos 7.976, de 27 de dezembro de 1989, e 8.727, de
1993;
II - as dívidas relativas à divida externa objeto
de renegociação no âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida Externa (BIB, BEA, DMLP e
Clube de Paris);
III - as parcelas das dívidas referidas nos incisos
I, II, III, V e VI do caput deste artigo que não tenham
sido desembolsadas pela instituição ﬁnanceira até 31
de janeiro de 1999; e
IV - as dívidas externas junto a organismos internacionais multilaterais ou agências governamentais
de crédito estrangeiras.
§ 5o A assunção de que trata este artigo será
precedida da aplicação de deságio sobre o saldo devedor das obrigações, conforme estabelecido pelo
Poder Executivo.
§ 6o Poderá ainda a União, nos respectivos vencimentos, fornecer os recursos necessários ao pagamento da dívida de que trata o inciso IV do caput deste
artigo, incorporando o valor pago ao saldo devedor do
reﬁnanciamento.
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Art. 2o As dívidas assumidas pela União serão
reﬁnanciadas aos Municípios, observando-se o seguinte:
I - prazo: até trezentas e sessenta prestações
mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela
Price, vencendo-se a primeira em até trinta dias após
a assinatura do contrato e as seguintes em iguais dias
dos meses subseqüentes;
II - juros: calculados e debitados mensalmente, à
taxa de nove por cento ao ano, sobre o saldo devedor
previamente atualizado;
III - atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo;
IV - garantias adequadas que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 156, 158 e 159, inciso
I, “b”, e § 3o, da Constituição, e a Lei Complementar
no 87, de 13 de setembro de 1996;
V - limite de comprometimento de treze por cento
da Receita Líquida Real - RLR, para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da
dívida reﬁnanciada;
VI - em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais cominações contratuais, os encargos referidos nos incisos II
e III serão substituídos pela taxa média ajustada dos
ﬁnanciamentos diários apurados no Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (SELIC), divulgada pelo
Banco Central do Brasil, acrescida de um por cento ao
ano, elevando-se em quatro pontos percentuais o limite
de comprometimento estabelecido no inciso V;
VII - em caso de impontualidade no pagamento, sem prejuízo da aplicação do disposto no inciso
VI, o valor da prestação será atualizado pela taxa
média ajustada dos ﬁnanciamentos diários apurados
no SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e
acrescido de juros de mora de um por cento ao ano,
calculados pro rata die; e
VIII - repasse aos Municípios dos deságios aplicados às obrigações assumidas pela União.
§ 1o Para o estabelecimento do prazo, será observado o mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para o
valor inicial das amortizações mensais do contrato de
reﬁnanciamento.
§ 2o A elevação do limite de comprometimento
será aplicada a partir da prestação subseqüente ao
descumprimento.
§ 3o Os acréscimos a que se refere o inciso VII
não estão sujeitos ao limite de comprometimento da
RLR.
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§ 4o A taxa de juros poderá ser reduzida para:
I - sete inteiros e cinco décimos por cento, se o
Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do saldo devedor atualizado da
dívida assumida e reﬁnanciada pela União; e
II - seis por cento, se o Município amortizar extraordinariamente valor equivalente a vinte por cento
do saldo devedor atualizado da dívida assumida e reﬁnanciada pela União.
§ 5o A redução a que se refere o § 4o será aplicada a partir da data da integralização do correspondente
percentual de amortização extraordinária.
§ 6o Não se aplicam à amortização extraordinária
de que trata o § 4o deste artigo:
I - o disposto no art. 5o; e
II - o limite de comprometimento da RLR.
§ 7o As dívidas de responsabilidade dos Municípios junto à União, exceto as relativas a impostos e
contribuições, contraídas até 31 de janeiro de 1999,
poderão ser reﬁnanciadas na forma desta Medida
Provisória.
Art. 3o A critério do Município, a dívida poderá ser
reﬁnanciada a taxas inferiores à prevista no inciso II do
art. 2o, desde que efetuada amortização extraordinária,
no prazo de trinta meses, contados da data de assinatura dos respectivos contratos de reﬁnanciamento.
§ 1o As taxas de que tratam o caput serão de:
I - sete inteiros e cinco décimos por cento, se
o Município comprometer-se a amortizar extraordinariamente valor equivalente a dez por cento do saldo
devedor atualizado da dívida assumida e reﬁnanciada
pela União; e
II - seis por cento, se o Município comprometerse a amortizar extraordinariamente valor equivalente a
vinte por cento do saldo devedor atualizado da dívida
assumida e reﬁnanciada pela União.
§ 2o Findo o prazo estabelecido no caput e não
sendo realizada integralmente a amortização extraordinária, o saldo devedor será recalculado, desde a
data da assinatura do contrato, alterando-se a taxa
de juros para:
I - nove por cento, se o Município se comprometeu na forma do inciso I do § 1o;
II - nove por cento, se o Município se comprometeu na forma do inciso II do § 1o e a amortização
extraordinária não tiver atingido dez por cento do saldo
devedor atualizado;
III - sete e meio por cento, se o Município se
comprometeu na forma do inciso II do § 1o e a amortização extraordinária tiver atingido dez por cento do
saldo devedor atualizado.
Art. 4o Os títulos públicos emitidos após 12 de
dezembro de 1995, para pagamento de precatórios ju-
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diciais, nos termos do art. 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, poderão ser objeto da
assunção e do reﬁnanciamento a que se referem os
arts. 1o, 2o e 3o, observando-se, nesta hipótese, que a
prestação mensal do contrato de reﬁnanciamento corresponderá, no mínimo, à prestação que seria devida
relativamente a esses títulos, calculada pela Tabela
Price, para o prazo de cento e vinte meses.
Parágrafo único. Não será abrangida pela assunção e pelo reﬁnanciamento a que se refere o caput
a dívida mobiliária em poder do próprio ente emissor,
mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou
que tenha sido colocada em mercado após 31 de dezembro de 1998.
Art. 5o Para ﬁns de aplicação do limite estabelecido no inciso V do art. 2o, poderão ser deduzidas do
limite apurado as despesas efetivamente realizadas
no mês anterior pelo Município, correspondentes aos
serviços das seguintes obrigações por ele tituladas:
I - dívida reﬁnanciada com base na Lei no 7.976,
de 1989;
II - dívida externa contratada até 31 de janeiro
de 1999, mesmo aquela objeto de reestruturação no
âmbito do Plano Brasileiro de Financiamento da Dívida
Externa (BIB, BEA, DMLP e Clube de Paris);
III - parcelamento de dívidas ﬁrmadas com base
no art. 58 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e
na Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV - dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, cuja formalização
tenha ocorrido até 31 de janeiro de 1999;
V - comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de
1993; e
VI - dívida relativa a crédito imobiliário reﬁnanciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo Município, deduzidas as receitas
auferidas com essas operações.
§ 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas
referentes a principal, juros e demais encargos das
operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993, realizadas no mês, excetuada a comissão do agente.
§ 2o Os valores relativos à redução da prestação
pela aplicação do limite a que se refere este artigo ou
pela dedução a que se refere o art. 6o terão seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os encargos
ﬁnanceiros dos contratos de reﬁnanciamento, para o
momento em que o serviço da dívida comprometer
valor inferior ao limite.
§ 3o O limite de treze por cento estabelecido no
o
art. 2 é aplicável somente para as dívidas reﬁnanciadas nos termos desta Medida Provisória.
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§ 4o Eventual saldo devedor resultante da aplicação do limite de comprometimento estabelecido na
forma deste artigo, poderá ser reﬁnanciado nas mesmas
condições previstas nesta Medida Provisória, em até
cento e vinte meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de reﬁnanciamento.
§ 5o No caso previsto no § 4o, as prestações não
poderão ser inferiores ao valor da última prestação do
reﬁnanciamento.
Art. 6o O montante efetivamente desembolsado
pelo Município relativamente ao serviço das dívidas
mencionadas nos incisos I, II, III e IV do art. 1o, vencidas entre 31 de janeiro de 1999 e a data de assinatura
do contrato de reﬁnanciamento, poderá ser deduzido
das prestações calculadas com base na Tabela Price,
limitada a dedução mensal a cinqüenta por cento do
valor da primeira prestação.
Art. 7o Para os ﬁns desta Medida Provisória, entende-se como RLR a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior àquele
em que ela estiver sendo apurada, observado o seguinte:
I - serão excluídas as receitas provenientes de
operações de crédito, de anulação de restos a pagar,
de alienação de bens, de transferências vinculadas a
qualquer título, de transferências voluntárias ou doações recebidas com o ﬁm especíﬁco de atender a
despesas de capital; e
II - serão computadas as receitas oriundas do
produto da arrecadação do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação destinado à concessão
de quaisquer favores ﬁscais ou ﬁnanceiros, inclusive na
forma de empréstimos ou ﬁnanciamentos, ainda que
por meio de fundos, instituições ﬁnanceiras ou outras
entidades controladas pelo poder público, concedidas
com base no referido imposto e que resulte em redução
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus.
Parágrafo único. O superávit ﬁnanceiro das autarquias e fundações, excluídas as de caráter previdenciário, será considerado como receita realizada para
ﬁns de cálculo da RLR.
Art. 8o O contrato de reﬁnanciamento de dívidas
deverá prever que o Município:
I - somente poderá emitir novos títulos da dívida
pública mobiliária municipal interna ou externa, após a
integral liquidação da dívida objeto do reﬁnanciamento
previsto nesta Medida Provisória; e
II - somente poderá contrair novas dívidas, inclusive operações de Antecipação de Receita Orçamentária, se a dívida ﬁnanceira total do Município for
inferior à sua RLR anual.
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Parágrafo único. Excluem-se das vedações a
que se refere o inciso II:
I - a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina administrativa
dos Municípios;
II - os empréstimos ou ﬁnanciamentos junto a
organismos ﬁnanceiros multilaterais e a instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros,
que tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora,
e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES, desde que contratados dentro do
prazo de três anos contados de 30 de junho de 1999
e destinados exclusivamente à complementação de
programas em andamento.(Vide Medida Provisória nº
75, de 24.10.2002) (Vide Medida Provisória nº 94, de
26.12.2002) (Vide Lei nº 10.690, de 16.6.2003)
§ 1o Excluem-se das vedações a que se refere
o inciso II do caput deste artigo: (Redação dada pela
Lei nº 11.131, de 2005)
I - a contratação de operações de crédito instituídas por programas federais, destinadas à modernização e ao aparelhamento da máquina administrativa
dos Municípios; (Redação dada pela Lei nº 11.131,
de 2005)
II - os empréstimos ou ﬁnanciamentos em organismos ﬁnanceiros multilaterais e em instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros
que tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora,
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde
que contratados dentro do prazo de 7 (sete) anos contados de 30 de junho de 1999 e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento;
e (Redação dada pela Lei nº 11.131, de 2005)
II - os empréstimos ou ﬁnanciamentos em organismos ﬁnanceiros multilaterais e em instituições de
fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros
que tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora,
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES e na Caixa Econômica Federal, desde
que contratados no prazo de 9 (nove) anos contados a
partir de 30 de junho de 1999 e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento;
(Redação dada pela Lei nº 11.452, de 2007)
II – os empréstimos ou ﬁnanciamentos em organismos ﬁnanceiros multilaterais e em instituições
de fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros que tenham avaliação positiva da agência ﬁnanciadora, no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES e na Caixa Econômica
Federal, desde que contratados no prazo de 2 (dois)
anos contado a partir da publicação da Lei de conver-
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são da Medida Provisória no 445, de 6 de novembro
de 2008, e destinados exclusivamente à complementação de programas em andamento; (Redação dada
pela Lei nº 11.922, de 2009)
III - as operações de crédito destinadas à implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de
Iluminação Pública Eﬁciente - Reluz. (Incluído pela Lei
nº 11.131, de 2005)
IV - as operações de crédito destinadas ao ﬁnanciamento de infraestrutura para a realização da
Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória
nº 496, de 2010).
§ 2o Os efeitos da exclusão a que se refere o
inciso III do § 1o deste artigo retroagem a 29 de junho
de 2000. (Incluído pela Lei nº 11.131, de 2005)
Art. 9o O limite de comprometimento da RLR de
que trata o inciso V do art. 2o será elevado em dois
pontos percentuais para os Municípios que, a partir
de 1o de janeiro de 2000:
I - não tenham adequado suas despesas com
pessoal aos limites estabelecidos na legislação em
vigor;
II - não tenham implantado contribuição previdenciária para os servidores ativos e inativos, com
alíquota média de, no mínimo, onze por cento da remuneração total; e
III - não tenham limitado suas despesas com
aposentados e pensionistas, na forma da legislação
em vigor.
Art. 10. Somente por lei poderão ser autorizadas novas composições ou prorrogações das dívidas
reﬁnanciadas com base nesta Medida Provisória, ou,
ainda, alteração a qualquer título das condições de
reﬁnanciamento ora estabelecidas. (Revogado pela
Lei nº 10.890, de 2004)
Art. 11. A União assumirá as obrigações decorrentes desta Medida Provisória mediante emissão de
títulos do Tesouro Nacional, com características a serem deﬁnidas pelo Poder Executivo.
Art. 12. A receita proveniente dos pagamentos
dos reﬁnanciamentos concedidos aos Municípios, nos
termos desta Medida Provisória, será integralmente
utilizada para abatimento da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. Fica o Banco do Brasil S.A. designado
agente ﬁnanceiro da União para o ﬁm de celebração,
acompanhamento e controle dos contratos de assunção e de reﬁnanciamento de que trata esta Medida
Provisória, cabendo ao devedor o pagamento da concernente remuneração.
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Art. 14. Fica a União autorizada a realizar, por
intermédio da Caixa Econômica Federal, operações
de crédito com os Municípios, destinadas a programas
de fortalecimento e modernização da máquina administrativa municipal, utilizando para esse ﬁm recursos
provenientes de contratos de empréstimo junto a organismos ﬁnanceiros internacionais.
Art. 15. Fica facultado ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na
hipótese de assunção pela União de obrigações relativas a repasses do FGTS, nos termos desta Medida
Provisória, autorizar os agentes ﬁnanceiros a promover o retorno dos recursos repassados, nas condições
originalmente estabelecidas, desde que sejam constituídas garantias suﬁcientes.
Art. 16. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 2.185-34, de 27 de
julho de 2001.
Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 311, DE 2010
Altera a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, para incluir a possibilidade de
o apostador identiﬁcar-se, no ato da aposta, nas loterias de números administradas
pela Caixa Econômica Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979, passa a viger acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. O ato de regulação de
que trata o caput deverá incluir a possibilidade
de o apostador identiﬁcar-se, no ato da aposta, por intermédio do número de Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), bem como as medidas necessárias à garantia do sigilo quanto à
identiﬁcação dos apostadores e dos contemplados.” (NR)
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Art. 2º No prazo de cento e oitenta dias contados
a partir da data de vigência desta Lei, todas as apostas dos concursos de prognósticos sobre o resultado
do sorteio de números deverão possibilitar a identiﬁcação do apostador, em conformidade com o disposto
no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.717, de 12
de novembro de 1979, com a redação dada pelo art.
1º desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 1979,
autorizou a Caixa Econômica Federal (Caixa) a realizar, como modalidade da Loteria Federal regida pelo
Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, concursos de prognósticos sobre o resultado de sorteios
de números, as chamadas loterias de números. Com
base nessa lei, foram criadas diversas loterias, entre
elas a Mega Sena, a Quina, a Loteca, a Lotogol, a Lotomania, a Dupla Sena e a Lotofácil.
O art. 3º dessa Lei delegou ao Ministro de Estado da Fazenda competência para regular a matéria,
ﬁxar os valores unitários das apostas e dos prêmios,
bem como o limite das despesas com o custeio e a
manutenção dos serviços, mas não estabeleceu a
possibilidade de identiﬁcação do apostador, no ato
da aposta, como meio de impedir que essas loterias
fossem utilizadas pelo crime organizado para a lavagem de dinheiro, ou, ainda, para proteger os próprios
ganhadores. O resultado é que não há essa previsão
em toda a regulamentação sucedânea.
Essa brecha na legislação tem permitido a lavagem de dinheiro proveniente de “caixa dois” de empresas ou de atividades ilícitas, num esquema em que o
real ganhador é abordado pelo dono da lotérica ou por
um de seus integrantes que lhe propõe a compra do
bilhete por um valor maior que o do prêmio, transformando, assim, o dinheiro sujo em dinheiro limpo.
Há fortes indícios nesse sentido. A própria Caixa
Econômica Federal selecionou, por intermédio de seu
setor de combate à lavagem de dinheiro, os cinqüenta
casos mais suspeitos desde 2002 e os encaminhou
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF) do Ministério da Fazenda. A Polícia Federal,
com base em informações do COAF, investiga os ganhadores suspeitos.
Em 2004, por exemplo, foram abertos cerca
de 20 inquéritos policiais, só em São Paulo. O Jornal Folha de São Paulo, de 12/09/2004, revelou que
um grupo de 200 pessoas venceu 9.095 vezes nos
jogos da Caixa entre março de 1996 e fevereiro de
2002, enquanto 98,6% do total de 168.172 pessoas
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premiadas alguma vez no período, em todo o país e
em todas as formas de jogo, acertaram somente até
quatro vezes. Assim, parece evidente que as loterias
da Caixa estejam, de fato, sendo utilizadas para a lavagem de dinheiro, e que o esquema pode ser desmontado com a simples identiﬁcação do apostador
por intermédio do CPF.
Outro fator que torna premente a adoção dessa
medida é a ocorrência de problemas com as apostas
coletivas, conhecidas como “bolão”. Caso recente foi
reportado pelo Jornal Zero Hora do dia 30/11/2010
que trouxe a notícia de possível fraude envolvendo um
ganhador de Fontoura Xavier (RS). Como em outros
casos semelhantes, a denúncia é que o cidadão sacou o prêmio de R$ 119 milhões com um bilhete que
seria fruto da aposta de 11 pessoas e não repartiu o
prêmio entre os participantes do bolão. Esse tipo de
problema certamente será evitado com a identiﬁcação
do apostador.
Embora a Caixa Econômica Federal já tenha se
pronunciado, anteriormente, contrária à identiﬁcação
do apostador, sob o argumento de incompatibilidade
e inadequação da medida ao sistema de loterias online e, também, por prejudicar as vendas, nosso entendimento é o de que, no atual estágio tecnológico, a
solução técnica existe e carece, apenas, de um prazo
para adaptação, proposto no art. 2º do projeto (180
dias). Em relação às vendas, não acreditamos que o
impacto seja signiﬁcativo a ponto de inviabilizá-lo, até
porque o apostador é quem vai decidir pela identiﬁcação ou não da sua aposta.
Nesse contexto, apresentamos o presente projeto de lei, para o qual contamos com a aprovação dos
ilustres pares. – Senador Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979
Autoriza modalidade de concurso de
prognósticos da Loteria Federal regida pelo
Decreto-lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967,
e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal ﬁca autorizada a realizar, como modalidade da Loteria Federal
regida pelo Decreto-lei nº 204, de 27 de fevereiro de
1967, concurso de prognósticos sobre o resultado de
sorteios de números, promovido em datas preﬁxadas,
com distribuição de prêmios mediante rateio.
Art. 2º O resultado líquido do concurso de prognósticos, de que trata o artigo anterior, obtido depois

Quinta-feira 9

153

57697

de deduzidas do valor global das apostas computadas,
as despesas de custeio e de manutenção do serviço,
o valor dos prêmios, e a cota de previdência social de
5% (cinco por cento), incidente sobre a receita bruta
de cada sorteio, destinar-se-á às aplicações previstas
no item II, do artigo 3º, da Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974, com prioridade para os programas
e projetos de interesse para as regiões menos desenvolvidas do País.
Art. 3º O concurso de prognósticos de que trata
esta Lei será regulado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, que disporá obrigatoriamente sobre a realização do concurso, a ﬁxação dos prêmios, o valor unitário
das apostas, bem como sobre o limite das despesas
com o custeio e a manutenção do serviço.
Art. 4º O item I do artigo 2º da Lei nº 6.168, de
9 de dezembro de 1974, passa a ter a seguinte redação:
“I - A renda líquida da Loteria Federal, em qualquer de suas modalidades, e da Loteria Esportiva
Federal.”
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 12 de novembro de 1979; 158º da
Independência e 91º da República. – João Figueiredo
, – Karlos Rishbieter.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 69, DE 2010
Altera a Resolução nº 93, de 1970, do
Senado Federal − Regimento Interno do
Senado Federal, acrescentando inciso ao
art. 90, para estabelecer procedimento para
análise de matérias que resultem em impacto orçamentário ou ﬁnanceiro nos Municípios.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 90 da Resolução nº 93, de 1970,
do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 90. ................................................
..............................................................
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XIV – realizar audiências públicas com
entidades representativas dos Municípios quando da apreciação de matérias que resultem
em impacto orçamentário ou ﬁnanceiro nas
administrações municipais, bem como requerer dados que tragam previsão do respectivo
impacto (Const., art. 58, § 2º, II).” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de resolução visa estabelecer no Regimento Interno do Senado Federal que
as comissões da Casa, ao apreciar proposições que
resultem em impacto orçamentário ou ﬁnanceiro nos
Municípios, realizem oitiva dos seus representantes
para subsidiar a discussão da matéria.
Muitas proposições submetidas à discussão nas
comissões têm implicações diretas para as ﬁnanças
municipais, seja por propor políticas públicas que envolvam os municípios, seja por onerar custos das administrações municipais. Podemos citar, por exemplo,
o reajuste da remuneração dos Agentes Comunitários
de Saúde, aprovado mediante lei federal, acarretando
gastos para o gestor público municipal.
Diversas entidades representativas dos municípios brasileiros, a exemplo da Confederação Nacional
dos Municípios (CMN), têm manifestado preocupação
com matérias desse tipo, as quais podem causar impactos signiﬁcativos nas ﬁnanças municipais.
Certamente os municípios e seus representantes
são os mais qualiﬁcados para subsidiar a apreciação
dessas matérias, propiciando uma discussão mais informada. São eles que detêm acesso aos dados que
permitem uma previsão do impacto orçamentário e
ﬁnanceiro das propostas, como, aliás, exigido pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Portanto, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para o aperfeiçoamento e aprovação desta
proposição. – Senador Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO
INTERNO
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
Texto editado em conformidade com a Resolução
nº 18, de 1989, consolidado com as alterações decorrentes de emendas à Constituição, leis e resoluções
posteriores, até 2006.
....................................................................................
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CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 90. Às comissões compete:
I – discutir e votar projeto de lei nos termos do
art. 91 (Const., art. 58, § 2o, I);
II – realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil (Const., art. 58, § 2o, II);
III – convocar Ministros de Estado ou quaisquer
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem informações
sobre assuntos inerentes a suas atribuições e ouvir
os Ministros quando no exercício da faculdade prevista no art. 50, § 1o, da Constituição (Const., arts. 50 e
58, § 2o, III);
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou entidades públicas
(Const., art. 58, § 2o, VI);
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão (Const., art. 58, § 2o, V);
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre
eles emitir parecer (Const., art. 58, § 2o, VI);
VII – propor a sustação dos atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
(Const., art. 49, V);
VIII – acompanhar junto ao Governo a elaboração
da proposta orçamentária, bem como sua execução;
IX – acompanhar, ﬁscalizar e controlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de sua
competência;
X – exercer a ﬁscalização e controle dos atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta,
e quanto às questões relativas à competência privativa
do Senado (Const., arts. 49, X, e 52, V a IX);
XI – estudar qualquer assunto compreendido nas
atribuições do Senado, propondo as medidas legislativas cabíveis;
XII – opinar sobre o mérito das proposições submetidas ao seu exame, emitindo o respectivo parecer;
XIII – realizar diligência.
Parágrafo único. Ao depoimento de testemunhas
e autoridades aplicam-se, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil. (NR)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento
de emendas ao Projeto de Resolução nº 69, de 2010,
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que acaba de ser lido, nos termos do art. 235, II, “a”,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 191, de 2010, na origem, do Deputado Virgílio Guimarães, Presidente da
Comissão Parlamentar de Inquérito – Dívida Pública,
criada no âmbito da Câmara dos Deputados, que encaminha o Relatório Final de seus trabalhos.
É o seguinte o Ofício:
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A DÍVIDA PÚBLICA
DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, O PAGAMENTO DE JUROS DA MESMA, OS BENEFICIÁRIOS DESTES PAGAMENTOS E O SEU IMPACTO
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PAÍS
(CPI – DÍVIDA PÚBLICA).
Ofício no 191/10-P
Brasília, 11 de maio de 2010
Assunto: Encaminhamento de Relatório Final
Senhor Presidente,
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou seu Relatório
Final, encerrando assim suas atividades.
Encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o Relatório Final dos trabalhos desta CPI, para que possam
adotar as medidas que julgarem necessárias, decorrentes de suas funções institucionais, bem como as
recomendações da página 47 do referido Relatório no
item “Encaminhamentos, no 131, letra ‘b’”.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente, – Deputado Virgílio Guimarães, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 917, de 2010,
do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados,
comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei da
Câmara nº 7, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 917/10/PS-GSE
Brasília, 3 de dezembro de 2010
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovados os artigos 1o a 46, o artigo 47, exceto o inciso V,
os artigos 48 a 64 e os artigos 66 a 69, e rejeitados o
inciso V do artigo 47, e o artigo 65 do Substitutivo do
Senado Federal ao Projeto de Lei no 5.940, de 2009
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a exploração
e a produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos, sob o regime de partilha de
produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas;
cria o Fundo Social – FS e dispõe sobre sua estrutura e
fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478,
de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências.”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu da Câmara dos Deputados os Projetos de Decreto Legislativo nºs 680 e 681, de 2010.
São os seguintes os projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
Projetos de Decreto Legislativo nºs 680 e 681, de
2010, nos termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução nº 3,
de 2009, do Senado Federal, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Líder do Governo, Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria do
apoio de V. Exª para que nós pudéssemos votar a Medida Provisória nº 499. Há acordo com a Oposição. Eu
sou relator da matéria, e, portanto, relatarei a matéria.
Há uma mudança no meu relatório. A supressão...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós combinamos aqui com a Drª Cláudia que tudo
que for possível, tudo que tiver acordo de Liderança,
nós vamos avançar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu sou
o Relator da matéria. Quando V. Exª puder me dar a
palavra, eu relatarei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, com a palavra o Relator da matéria... (Pausa.)
Estão vendo... (Pausa.)
Estou com toda a boa-vontade. Disse a Cláudia
que, em havendo consenso das Lideranças, avançaremos. Depois ainda ﬁcaremos para ouvir Cícero Lucena,
que está com o discurso desde cedo. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Vinte horas e dez minutos.
Item 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.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator-Revisor da matéria.
V. Exª quer falar da tribuna ou daí mesmo?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Falarei
daqui mesmo, Sr. Presidente, porque serei bastante
breve. Já há entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É que eu gosto de vê-lo nas alturas. Roraima é onde
começa... Hoje, o limite não é mais do Oiapoque ao
Chuí, tem outro, não é?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB–RR) – É do Caburaí ao Chuí. O Monte Caburaí é o ponto extremo
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
onde começa o Brasil.
PARECER Nº 1.647, DE 2010–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Exatamente,
Sr. Presidente.
Mas, Sr. Presidente, quero agradecer a todos os
Líderes da base e da Oposição que construíram esse
entendimento. Estou apresentando o Relatório, na
constitucionalidade, a favor da aprovação da matéria,
da forma como estou apresentando o Relatório. E, no
mérito, apresento várias emendas. Excluirei algumas
dessas emendas, de acordo com o entendimento que
foi construído.
No Capítulo II, já para excluir, Drª Cláudia, já tratando do mérito, excluo o Capítulo II, que são do art.
5º ao art. 8º do meu Relatório, que trata exatamente
do Regime Especial do Renuclear.
Estamos retirando essa matéria, nesses artigos, do 5º ao 8º, bem como estamos retirando, por
solicitação do PSDB, no art. 19, o art. 15, que diz no
seu § 3º:
Art. 15 – [...]
[...]
§ 3º - A Eletrobrás poderá constituir subsidiárias
integrais para o cumprimento no § 1º.
Estou retirando esse dispositivo, por solicitação
e acordo ﬁrmado com o Senador Alvaro Dias.
São essas as duas modiﬁcações de mérito que
faço em meu Relatório.
Solicito, portanto, a aprovação da constitucionalidade e, no mérito, do meu Relatório, com essas duas
modiﬁcações que ﬁz aqui no Plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Solicita a palavra o Líder, hoje, do DEM, Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, dentro do acordo feito com o
Líder do Governo, Senador Romero Jucá, nós votaremos a favor da medida provisória com a exclusão dos
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itens que ele acabou de mencionar: do Renuclear e
da Eletrobrás.
Então, portanto, nós vamos votar favoravelmente
à medida provisória com as modiﬁcações feitas pelo
Relator Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Solicita a palavra o Líder do PSDB, Senador Alvaro
Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma
compreensão da Oposição em relação a determinadas medidas provisórias, até que a Oposição rediscuta
esta postura. E certamente, para o próximo ano, com
os democratas e outros Parlamentares de Oposição,
nós haveremos de discutir uma postura de maior rigor
em relação às medidas provisórias.
Neste ﬁnal de ano, nós não queremos tumultuar
a administração pública federal. E por isso, estamos
tendo esta compreensão.
Esta matéria, por exemplo, não deveria ser tratada
por meio de medida provisória. Uma nota da Consultoria Técnica mostra que novamente o Poder Executivo
passa a legislar sobre gastos com pessoal por meio
desse instrumento excepcional.
Segundo a Consultoria, “a Lei Orçamentária para
2010 estabelece que a criação de cargos, empregos e
funções e as alterações de estruturas de carreiras deveriam constar, de forma cogente, de anexo especíﬁco
de lei orçamentária. Esta é a regra constitucional, não
importando se para serem criados cargos deva-se, em
contrapartida, disponibilizar-se de eventuais cargos,
sejam eles vagos ou não”.
A reestruturação do Ministério da Defesa é importante para assegurar o bom funcionamento daquela
Pasta. Por isso, nós estamos considerando meritória a
medida provisória e estamos aceitando aprová-la com
essas considerações, com essas restrições.
Nós estamos requerendo – e o Senador Relator
concordou – a retirada de parte desta medida provisó-
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ria. No relatório, o Senador Romero Jucá já retira do
texto dois pontos que nós consideramos não serem
procedentes nesta hora. O primeiro deles diz respeito
à instituição do Regime Especial de Incentivo para o
Desenvolvimento de Usinas Nucleares, chamado de
Renuclear, contemplada nos arts. 5º a 8º do projeto.
Entendemos que esse assunto é complexo e que,
por isso, seria necessária a sua supressão para que
tivéssemos maior tempo para discussão. Por consequência, teríamos que suprimir também o art. 22 do
projeto.
O segundo ponto com o qual não concordamos
está no art. 19 do projeto. Trata-se da alteração proposta
para o art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
que autoriza a constituição da Eletrobrás. A proposta
de inclusão do § 3º no art. 15 da referida lei, permitindo
que a Eletrobrás possa constituir subsidiárias integrais,
não nos parece apropriada para o momento.
Diante disso, solicitamos ao nobre relator, Senador Romero Jucá, que retirasse do relatório.
Há outros pontos, especialmente aquele defendido pelo Senador Francisco Dornelles, que diz respeito ao cinema nacional. Com esse, nós concordamos
e estamos, por essa razão, dando o voto do PSDB
favorável.
Nesses termos, o voto do nosso partido é favorável à medida provisória.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para
que ﬁque constando da Ata, também estamos retirando
o art. 22, que regulamenta os arts. 5º e 6º.
O Senador Alvaro Dias lembrou bem, eu já ﬁz
isso por escrito, já assinei do lado, mas eu gostaria
que constasse para o registro na Ata que nós estamos
retirando também o art. 22.
É o seguinte o Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2010:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Dornelles, Líder do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senador Romero Jucá, que mais
uma vez dá prova de grande competência, de grande
habilidade, de grande categoria para fazer acordos.
Em consequência da sua capacidade de aglutinar e
de somar, está sendo possível votar matéria tão importante.
Parabéns, Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
parecer preliminar do Relator Revisor, Senador Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária da medida provisória, nos
termos do art. 8º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
No mérito, pela aprovação da medida provisória,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 16, de
2010, que apresenta, com alterações apresentadas
em plenário.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e de adequação ﬁnanceira e orçamentária.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos de relevância, urgência e adequação
ﬁnanceira e orçamentária queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra... Não quer usar
da palavra? Abdica da palavra o Senador Romero
Jucá.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação do Projeto de Lei de Conversão nº 16,
de 2010, com alterações promovidas pelo Relator Revisor, que tem preferência regimental.
O Senador quer encaminhar? Não precisa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, com as
alterações do Relator Revisor, ﬁcam prejudicadas a
medida provisória e a emenda a ela apresentada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em discussão a redação ﬁnal.
Alguém quer discutir? Ninguém – nem do Governo, nem da Oposição.
Votação da redação ﬁnal.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Mais uma conquista de Romero Jucá por esse
Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.)
– Ainda dentro do acordo construído com o Democratas
e o PSDB, eu solicitaria a votação do Requerimento nº
925, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aquele que o Senador Heráclito trouxe há pouco?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2010, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 190,
de 2010, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (altera Lei que dispõe sobre o defensivo agrícola genérico).
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pelo
acordo, vamos rejeitar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pelo acordo, está rejeitado.
A matéria volta à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão terminativa.
Tem algum acordo, Senador Heráclito? Está satisfeito com o encaminhamento? Pronto.
V. Exª com a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero agradecer
ao Senador Romero Jucá e aos Líderes de partido
que concordaram, ao Senador Eduardo Suplicy, que
aqui está presente e explicar o porquê. Esse projeto
cria um genérico para a agricultura. É um projeto de
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alta importância para o País. Teremos a redução de
preços e do custo Brasil.
A Senadora Serys Slhessarenko entrou com
esse pedido. Eu conversei com ela, que se encontra
em Cancún, e mostrei que não era oportuno o desmembramento da discussão. E ela, então, concordou
em mandar retirar. Ocorre que, por algum atropelo, a
assessoria da Senadora não trouxe o requerimento
de desistência. Mas dá no mesmo. O Líder Romero
Jucá concordou com a rejeição, e, portanto, o apelo
está atendido, e nós poderemos votar, ainda este ano,
o projeto que cria o remédio genérico para os defensivos agrícolas.
Nós somos do Piauí, um Estado... Aliás, foram
os empresários do setor no Piauí que me chamaram a
atenção para essa necessidade. Tenho certeza, Senador Mão Santa, de que deixaremos uma marca nesta
Casa com a aprovação deste projeto.
O projeto do genérico no que diz respeito a remédios para humanos já é um sucesso. Tramita um para
atividades veterinárias, e nós completaremos o ciclo
com os defensivos agrícolas e derivados.
Portanto, agradeço ao Senador Romero Jucá e a
todos os Senadores que colaboraram para a rejeição
dessa proposta.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, pede a palavra o Líder do Governo, Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda
dentro do espírito de entendimento com as Lideranças
da Base e da Oposição, nós gostaríamos de solicitar a
V. Exª a votação do empréstimo do Pró-Cidades para
o Município de Aracaju, Estado de Sergipe.
Já está sobre a mesa a matéria, e nós gostaríamos de aprová-la para dar condição de o Estado de
Sergipe poder contrair esse empréstimo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
A nossa eﬁciente e linda Secretária-Executiva já
trouxe o projeto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para
ratiﬁcar o pedido do Líder do Governo, Senador Romero
Jucá, em favor do empréstimo do BID para a cidade de
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Aracaju, a linda cidade de Aracaju, que vai ﬁcar muito
mais bonita depois desse projeto Pró-Cidades.
São 30 milhões de dólares americanos, que serão colocados em projetos de infraestrutura, para a
melhoria da qualidade de vida do povo de Aracaju e,
consequentemente, para o maior embelezamento da
nossa querida capital de Sergipe. Esse é um pedido feito pelo Prefeito Edvaldo Nogueira, que hoje foi
aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos em
reunião extraordinária.
Agradeço a V. Exª e quero agradecer ao nosso
amigo .
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Romero Jucá.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não. Da Paraíba. O nosso companheiro
da Paraíba, que foi o Presidente, Roberto Cavalcanti.
Ele foi o Presidente da Comissão. Foi a reunião mais
rápida – durou seis minutos. É uma prova da eﬁciência não só do Presidente, mas também do Relator, o
Senador Inácio Arruda.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª simboliza, neste plenário, os princípios de Abraham
Lincoln: malícia para nenhum, caridade para todos e
ﬁrmeza no Direito.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nome do Senador Valadares tem sido falado para Ministro. Diante do
que acabei de ver, acho que ele não deve deixar este
plenário, porque é o grande defensor de Sergipe e de
Aracaju. É uma voz que está aqui sempre presente.
Se ele sair deste plenário para ocupar um Ministério,
pode prejudicar o Estado. Como a prioridade dele é o
Estado, acho que ele deve, em nome de Aracaju, do
povo de Aracaju e da defesa do Estado, permanecer
nesta Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vou atender ao apelo de V. Exª. (risos.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 68, de 2010, (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.637, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator,
Senador Inácio Arruda), que autoriza a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil,
no valor de até trinta milhões e duzentos e
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cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da
América, de principal, entre o Município de
Aracaju, Estado de Sergipe, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos
recursos serão destinados ao Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão
Social do Município de Aracaju, no âmbito do
Programa PróCidades.
Poderão ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.
Discussão do Projeto.
Dois Senadores já solicitaram a palavra para discutir: o Líder do DEM, Antonio Carlos Júnior, e o Líder
do PSDB, Alvaro Dias. E novamente Antonio Carlos
Valadares, donatário do dinheiro.
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, o partido Democratas vota a
favor do projeto que beneﬁciará a cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição,
PSDB e DEM, vota favoravelmente ao projeto evidente.
Não poderia ser diferente.
Mas eu quero aproveitar a oportunidade para
solicitar a votação de um requerimento – eu solicitei
em pronunciamento na última segunda-feira. É um requerimento do Senador Arthur Virgílio que está junto à
Mesa desde julho de 2009 e diz respeito à solicitação
de uma auditoria na reforma do Palácio do Planalto.
Há indícios de superfaturamento.
Eu até queria propor ao Senador Romero Jucá:
se o Governo entregar R$111 milhões para que nós
possamos conduzir uma obra dessa natureza, nós
construiremos dois Palácios do Planalto. E o Governo gastou R$111 milhões para reformar o Palácio do
Planalto.
Então nós estamos solicitando que este requerimento seja aprovado, porque o Tribunal de Contas
pode dirimir essa dúvida. Se o Senador Romero Jucá
entende que não houve superfaturamento, o Tribunal de
Contas certamente constatará, e se houve, o Tribunal
de Contas recomendará as providências.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu entendo que não houve...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – E a outra
solicitação que faço ao Líder Romero Jucá, do Governo,
já que a Oposição tem toda esta compreensão, ﬁca até
à calada da noite para aprovar projetos de importância
para o Governo, nós gostaríamos de solicitar ao Senador Romero Jucá que interferisse junto ao Governo
para pagar as indenizações relacionadas à catástrofe
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que houve no Haiti. Nós aprovamos na Comissão de
Justiça – eu fui o Relator – e depois aprovamos aqui
no plenário do Senado Federal um projeto autorizando
o Poder Executivo a pagar a indenização às famílias
das vítimas de militares brasileiros que foram ao Haiti
e, lamentavelmente, pereceram diante do terremoto
que lá ocorreu. Não houve ainda o pagamento dessa
indenização. Nós veriﬁcamos que somos céleres, que
o Governo é célere em algumas oportunidades e é
lento demais em outras oportunidades. Essa é uma
reivindicação que nós estamos apresentando ao Líder
do Governo nesta hora.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Peço a palavra, Sr. Presidente,
sobre a matéria.
Gostaria de louvar a atitude do Senador Alvaro
Dias e de pedir a ele que aceitasse que eu estendesse
a solicitação dele com relação à indenização das vítimas da catástrofe do Haiti – e partindo do pressuposto
que o Haiti é aqui – e pagasse também às vítimas da
catástrofe da Barragem dos Algodões, no Piauí. São
dois anos, Sr. Presidente, e o Governo também não
paga. Essas vítimas estão lá desabrigadas, esperando
providências do Governo Federal. Já se fez até carnaval fora de época, gastou-se uma fortuna, no Município de Cocal. Mas não se pagam as vítimas. Então
eu queria apelar para o coração generoso, bondoso e
determinado do futuro Líder do Governo, atual Líder
deste Governo, Senador Romero Jucá, no sentido de
que ele colabore com o Piauí nesta cruzada de reparar
os estragos causados pelo arrombamento da Barragem de Algodões.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Senador Romero, eu estou na Presidência, faço palavras
da Presidência as palavras do Senador Heráclito.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
minha mãe, que era terceira franciscana, dizia que a
caridade, para ser boa, começa com os de casa. Está
tudo certo que o Haiti mereça, mas o Piauí, está denunciando Heráclito Fortes, que ﬁzeram até...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Também merece.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem um Deputado que é só de carnaval fora de época. Fez até lá, não respeitou nem o sofrimento dos
ﬂagelados.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, quanto ao pleito do pagamento das indenizações, eu vou levar ao Governo o pleito tanto da ques-
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tão do Haiti, que nós já aprovamos aqui, quanto da
questão do Piauí...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Haiti e Piauí.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Piauí
e Haiti.
Quanto à questão do requerimento do Senador
Alvaro Dias, não está no entendimento, Sr. Presidente. Terei que votar contra. Então peço que ﬁque para
a outra votação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Heráclito Fortes pede a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu vou
solicitar depois ao Senador Romero Jucá, no próximo
acordo, para a próxima semana, com o apoio do Democratas também, que esse requerimento possa ser
incluído porque, evidentemente, o Palácio do Planalto vai ser submetido a reforma da reforma, porque os
R$111 milhões gastos foram pelo ralo literalmente.
O Presidente Lula, segundo uma coluna que o
Jornal de Brasília divulgou, do Cláudio Humberto, ﬁcou preso no elevador. A reforma foi mal concluída. Há
inﬁltrações, há uma série de falhas e terá que se fazer
a reforma da reforma, e o valor dessa reforma, pasmem, como diz o Senador Mão Santa, “atentai bem”,
R$111 milhões é muita coisa! Passando em frente ao
Palácio do Planalto e olhando é difícil imaginar onde
foram colocados R$111 milhões nessa reforma.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Alvaro Dias,
só o fato de o Presidente Lula e o seu Governo não
terem culpado o Governo Fernando Henrique dessa
prisão eventual no elevador já é um avanço. Vamos
esperar que essa reforma seja feita.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª que
incluísse na pauta, com a devida vênia do generoso
Líder Romero Jucá, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 626. Na realidade, isso aqui seria tarefa do Governo, porque se trata da aprovação de um acordo entre
a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Um acordo de cooperação de defesa assinado em
novembro de 2008 que hoje foi aprovado na Comissão
de Relações Exteriores, tendo como Relator o seu
Presidente, Senador Eduardo Azeredo.
Solicitaria a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Senador Heráclito Fortes, depois vamos convocar
as lideranças para decidir o seu requerimento. Agora
vamos dar sequência aqui na votação do dinheiro de
Sergipe.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas,
se houver...
Já está em processo de votação o de Sergipe?
Eu pensei...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos já terminar a votação e votaremos a sua.
O Senador Antonio Carlos Valadares já quer.
(Pausa.)
Encerrada a discussão do empréstimo de Sergipe.
Quer falar ainda, quer agradecer?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
só para agradecer à Oposição.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
votou ainda. Agradeça depois.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradecer à Oposição pelo acordo que
fez para votar o projeto de Aracaju.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, que lembra o saber jurídico de Abraham Lincoln,
queria lembrar que ele também ensinou ao seu povo.
Atentai bem! Não baseie sua prosperidade com dinheiro
emprestado. Diga isso ao Governo de Aracaju.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação ﬁnal.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Heráclito
Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É uma solicitação
de aprovação desse acordo, o Decreto Legislativo nº
626, ﬁrmado entre a República brasileira e a República italiana na área de defesa. A matéria foi aprovada
hoje na Comissão de Relações Exteriores, relatada
pelo seu Presidente, Eduardo Azeredo. Eu acho muito positiva a sua aprovação para o estreitamento das
relações estratégicas entre o Governo brasileiro e o
Governo italiano.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– O Democratas está de acordo também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, não há nada que se opõe.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Item extrapauta:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 626, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 626, de 2010 (nº
2.819/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Italiana sobre cooperação e defesa, assinado em Roma, em 11 de novembro
de 2008.
Parecer favorável sob o nº 1.643, de
2010, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional. Relator: Senador Eduardo Azeredo.
Discussão do projeto, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
V. Exª quer discutir?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Votar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não
havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Eu gostaria apenas de fazer um
registro, para que ﬁque gravado na história. Deixoume aqui profundamente curioso o silêncio do Senador
Eduardo Suplicy, que é o único representante do PT
nesta Casa.
Essa matéria é da maior importância, inclusive
para as relações do Governo brasileiro com o Governo
italiano, e o Senador Suplicy, que tanto se destacou
aqui na defesa do italiano Cesare Battisti, com o silêncio
dele aqui está me deixando intrigado. Eu gostaria de
saber se não é do agrado do Governo ou o que houve.
O Senador estava ali no computador, na telinha, naturalmente acompanhando o anúncio dos novos Ministérios que a Ministra Dilma acaba de fazer.
Mas, de qualquer maneira, pela expressão que
ele tem nesta Casa, pela representatividade que ele
tem, e sendo o único representante do PT, na sala,
a sua palavra na aprovação desse acordo teria sido
muito oportuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas o Romero Jucá é que é o Líder de tudo hoje e
está na Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se me permite...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
PT é guiado. A luz é Romero Jucá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Se me permite, como Líder em
exercício do Partido dos Trabalhadores, quero aqui
expressar o meu apoio ao acordo estabelecido entre
o Brasil e a Itália país de meu bisavô, Francesco Matarazzo, e de meu avô Andrea Matarazzo, por quem
tenho enorme admiração e amizade. Exatamente por
ter enorme admiração pelos grandes italianos da História da Humanidade, para citar alguns Galileo Galilei,
Leonardo da Vinci, que, para mim são exemplos de
quem busca a verdade.
Recentemente, representando o Presidente José
Sarney, estive no Parlamento do Canadá, para o encontro parlamentar das 20 nações que compõem o G-20.
Lá, o Vice-Presidente do Senado italiano perguntoume a respeito do caso Cesare Battisti. Expliquei a ele
que estudei em profundidade o caso e que estou persuadido de que Cesare Battisti de fato não cometeu
os quatro assassinatos, que no julgamento havido na
Itália houve a defesa baseada em falsa designação do
defensor que procurou defendê-lo, e não o fez, e que
não há nenhuma testemunha viva que tenha visto Ce-
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sare Battisti que não sejam aqueles que se utilizaram
da delação premiada para se libertarem, em prejuízo
de Cesare Battisti, acusando-o de assassinatos que
ele não cometeu.
Por essa razão e por inúmeras razões jurídicas
respaldadas em alguns dos mais importantes juristas
do País e no parecer do Advogado-Geral da União, Luís
Adams, avalio que a decisão que o Presidente Lula tomará nos próximos dias será a de que Cesare Battisti
possa permanecer no Brasil, na condição de pessoa
que aqui poderá, portanto, estar em liberdade.
No momento em que isso for realizado – ontem
transmiti isso ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
–, estarei disposto a defender a sua decisão e, mais
do que isso, conforme escrevi para o Vice-Presidente
do Senado italiano, disponho-me a ir à Itália explicar
aos Senadores italianos por que essa decisão é a
mais correta.
E, já que o Senador Heráclito Fortes teve grande
curiosidade para saber o que eu estava veriﬁcando no
computador, eu vou dizer. Eu estava atento à conﬁrmação do que eu gostaria de registrar, porque, há trinta
anos, infelizmente, foi assassinado um dos maiores
artistas, compositores, cantores da história moderna, John Lennon, que inclusive compôs e cantou, de
maneira maravilhosa, canções como Imagine, que falam a respeito de um mundo que, esperamos todos,
possa logo acontecer, onde não haja fronteiras, onde
possam todas as pessoas viver com maior dignidade
real para todos.
Então, a minha homenagem a John Lennon, em
função dos trinta anos de sua morte.
Há duas semanas, Paul MacCartney realizou
um show... (Pausa.) Sr. Presidente, quebrei um copo,
infelizmente. Quebrei a paz...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sr. Presidente, como 1º Secretário, vou pedir “indenização” desse
prejuízo que ele acaba de dar à Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Foi tudo em função do entusiasmo.
Paul McCartney realizou um show considerado
um dos mais belos já havidos por muitas pessoas que
foram assistir a ele. Eu só não fui porque eu estava no
Sudão, explicando...
Antonio Carlos Júnior, não foi um dos melhores
shows que viu na vida? (Pausa.) O melhor. Meu ﬁlho
André, a Mônica Dallari e seus ﬁlhos todos disseram
que foi o melhor show que até hoje assistiram.
Então, também, em homenagem a John Lennon,
parabéns a Paul McCartney por levar adiante a beleza
da música dos Beatles.
Muito obrigado.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM - PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer uma pergunta ao Senador Suplicy, com
quem eu gosto muito de ter um debate saudável, que
defendeu com muita coerência, e continua defendendo,
a permanência do Cesare Battisti no Brasil. Eu ouvi
outro dia o Presidente Lula anunciar que vai procurar
fórmulas, inclusive, para nacionalizá-lo, para torná-lo
um cidadão brasileiro. Eu gostaria de saber se, após
a solução desse problema, o Sr. Cesare Battisti terá
um processo encaminhado para a Anistia Brasileira
para que ele, no futuro, faça jus também a uma pensão daqueles perseguidos e que tanto tem se votado
e tanto tem sido aprovado por aquela Comissão do
Ministério da Justiça.
Eu queria saber se o segundo passo que se dará
com relação a Cesare Battisti é conferir-lhe uma pensão paga pelos cofres brasileiros.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não haverá isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está terminada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza
a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar, reciprocamente,
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro
Nacional cotista único, a aquisição, alienação,
cessão e permuta de ações, a cessão de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados
para futuro aumento de capital, a cessão de
alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência
para a subscrição de ações em aumentos de
capital; autoriza a União a se abster de adquirir
ações em aumentos de capital de empresas
em que possua participação acionária; altera
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008;
e dá outras providências.
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3
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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas
da Criminalidade.
Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta, e abstenção do
Senador Jefferson Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4-Plen): favorável
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da proﬁssão de jornalista.
Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Inácio Arruda, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
8
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)
9
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.
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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)
10
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)
11
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.
12
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.
13
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 Presiden-
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te 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.
14
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.
15
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.
16
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, favo-
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rável, 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.
17
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).
18
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).
19
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
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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.
20
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.
21
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.
22
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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23
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.
24
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.
25
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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26
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.
27
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.
28
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.
29
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.
30
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 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
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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.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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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32
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.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
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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.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.

DEZEMBRO 2010

Dezembro de 2010

35
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
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.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
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legibilidade 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.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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38
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
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 381, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, de autoria do Senador Antônio
Carlos Valadares, que altera a redação do
inciso I do art. 1° da Lei Complementar n°
64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade de candidato condenado
por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
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 261, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
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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.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
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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.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão 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.
48
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.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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50
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
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.
51
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.
52
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.
53
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.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera a
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para prever o exame criminológico para progressão de
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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.
55
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.
56
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.
57
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.
58
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 Comis-
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sões 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 inscrito o Senador Cícero Lucena, que ocupará
a tribuna em nome da Paraíba, Estado que governou
com muita competência, e a capital, João Pessoa.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Na verdade, queria fazer um comunicado: hoje
pela manhã, nós tivemos a oportunidade de participar
da solenidade de posse do novo Presidente do Tribunal
de Contas e do Vice-Presidente daquela Corte.
O Ministro Benjamin Zymler nasceu no Rio de
Janeiro, é formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia – IME e em Direito pela
Universidade de Brasília (UnB). É também mestre em
Direito e Estado pela UnB.
Ingressou no Tribunal de Contas da União por
meio de concurso público em 1992, para o cargo de
Analista de Finanças e Controle Externo.
Em 1998, foi aprovado no concurso para Ministro
Substituto e, desde setembro de 2001, ocupa o cargo
de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Como auditor, adquiriu conhecimento em análise
de prestação de contas, principalmente na área de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Como engenheiro eletricista, trabalhou por 15
anos com estudos para planejamento e análise dos
sistemas elétricos, com ênfase para o sistema de
transmissão.
Com experiência também em lecionar, o atual
Presidente do Tribunal de Contas já deu aulas em
instituições como a Escola da Magistratura do Distrito
Federal e Territórios, Escola da Magistratura do Trabalho, Instituto de Educação Superior de Brasília e Centro Universitário de Brasília.
É autor das obras Direito Administrativo e Controle; O Controle Externo nas Concessões de Serviço Público e das Parcerias Público-Privadas , entre outras.
O Ministro Augusto Nardes, que assume a VicePresidência do Tribunal, é Ministro do Tribunal de Contas
da União desde 2005. Formou-se em Administração
de Empresas em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul,
cidade onde nasceu, e cursou pós-graduação em Estudos de Desenvolvimento, em Genebra, na Suíça.
O Ministro Nardes foi Deputado Estadual duas
vezes e, por três vezes, ocupou o cargo de Deputado
Federal - portanto, oriundo do Congresso Nacional,
onde participou de várias comissões parlamentares
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e de missões oﬁciais. Foi eleito para o cargo de VicePresidente do TCU em 1º de dezembro de 2010, para
um mandato de um ano, podendo ser reeleito por igual
período.
Sr. Presidente, devido ao avançado da hora, peço
que seja transcrito nos Anais da Casa o discurso de
posse do Ministro Benjamin Zymler, pela importância
desse pronunciamento, principalmente porque ele resgata e renova o compromisso do Tribunal de Contas de
agir no controle externo mesmo contrariando alguns
interesses daqueles que não concordam com o papel
do Tribunal de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª não quer ler o discurso?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Não.
E, por ﬁm, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Ministro Benjamin, o Ministro Nardes e o Tribunal de
Contas da União merecem essa homenagem do Senado, porque isso é uma criação de Rui Barbosa.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Ele fez
referência, no seu discurso, à criação do Tribunal e a
todos os Ministros que colaboraram...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
E a Henri Fayol, que viu a necessidade de se fazer o
controle.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, daí a grandeza do Tribunal de Contas, do Ministro Benjamin e do Ministro Nardes, nosso colega
de Congresso.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – E,
por ﬁm, Sr. Presidente, entre as saudações que lá
ocorreram, houve uma que me chamou a atenção
pela criatividade, pela inteligência, que foi a feita pelo
Procurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, inclusive
demonstrando que trabalharam juntos na formação
do hoje Tribunal de Contas, em todos os avanços e
conquistas. Coube ao Procurador-Geral, Dr. Lucas
Rocha Furtado, inclusive, fazer algumas referências,
que, para mim...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse Rocha Furtado é do Piauí. O pai dele governou
o Estado do Piauí.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Piauí
com o Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, o pai foi cirurgião, foi Governador do Piauí. Depois do governo, foi morar em Fortaleza, onde foi um
brilhante cirurgião e Secretário de Saúde.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – E foi
onde ele nasceu.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas sua inteligência, geneticamente, é do Piauí.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu deixo para o senhor disputar isso com o Senador Tasso
Jereissati.
Fazendo referência ao Dr. Lucas e ao seu pronunciamento, muito descontraído, muito inteligente,
ele disse que a única mácula que tinha o currículo do
Ministro Zymler era ser ﬂamenguista.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ele devia ser Fluminense...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Então,
ele fez essa referência, Senador Eduardo Suplicy, e
eu faço questão de registrá-la, porque ele, dentro do
seu discurso, citou várias vezes o Hino do Flamengo.
Tanto no início do pronunciamento, como para concluir
o pronunciamento, ele usou frases que compõem o
Hino do Flamengo. Isso só me traz a conﬁrmação de
uma tese, que é por demais conhecida do povo brasileiro, que diz que todo brasileiro nasce ﬂamenguista;
alguns se desviam e não têm a felicidade de continuar
torcendo pelo Flamengo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Eu sou Francisco. Atentai bem! O santo diz: onde
houver tristeza, leve a alegria. Em 1950, V. Exª tinha
nascido?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
nosso Suplicy tinha nascido em 1950?
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Já.
Nasci em 1941, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
1941. Tinha 9 anos quando o Brasil se entristeceu. No
Maracanã, o Brasil perdeu a Copa. O Ademir, do Vasco,
o Queixada, falhou. Diziam que ele ia fazer cinco gols,
pois só ganhava de 10 a 1... Íamos ser campeões. Aí
1 a 0 para o Brasil. O Uruguai empatou e virou para 2
a 1, com Ghiggia. E o Maracanã entristeceu. Eu sou
Francisco e meu patrono disse: onde houver tristeza,
leve alegria. Todo o Brasil entristecido com a derrota
no Maracanã: Uruguai campeão em 1950. Aí o Fluminense foi campeão carioca em 1950, com Castilho,
Píndaro e Pinheiro; Jair, Edson e Bigode; Telê, Didi,
Carlyle, Orlando e Quincas. Então, alegrou, trouxe a
alegria de novo através do futebol ao Brasil. E domingo
a história se repete.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Fico
feliz de o senhor estar alegre de novo, depois de tanto tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Rio de Janeiro passou a alegrar-se, a viver melhor
e voltar a ser a Cidade Maravilhosa pelo desempenho
do Fluminense.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Permita-me, Sr. Presidente.
O Copom acaba de tomar a decisão de manter
a taxa Selic em 10,75%. Esta é a terceira reunião do
Copom, que se realiza a cada 45 dias, que mantém
estável a taxa Selic, dadas as circunstâncias presentes,
uma preocupação de eventual retomada de inﬂação.
Avalio que esta foi uma decisão prudente, adequada, inclusive consistente com as palavras de ontem
do novo indicado para Presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, que ainda é o Diretor de Normas
e Fiscalização do Banco Central. Acredito que foi uma
decisão unânime. Portanto, acredito que haverá condições para que o Brasil continue com boa estabilidade de preço e condições de crescer no próximo ano,
inclusive acima de 5%, e este ano completar um ano
positivo, com o crescimento da ordem de 7,5%. Essa
a expectativa que temos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Papaléo Paes e Marconi Perillo
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do art. 203, combinado com o art. 210, inciso I
e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em janeiro de 2002, com a Lei nº 10.406,
o Brasil deu um passo decisivo rumo à modernidade.
Como sabem as Srªs e os Srs. Senadores, a referida Lei instituiu um novo Código Civil, em substituição
àquele que, sancionado em 1916, vigia desde 1917.
Foram 86 anos de separação, Sr. Presidente, entre
um Código e outro; 86 anos de profundas mudanças na
sociedade brasileira. O novo papel da mulher, a maior
capacidade de discernimento dos jovens, a preocupação com os direitos das crianças, uma concepção
mais avançada do que se entende por casamento, um
entendimento mais moderno do que sejam contratos,
foram muitos, enﬁm, os aspectos contemplados na
elaboração do novo Código Civil. Até chegarmos a um
arcabouço legal bem mais condizente com a situação
atual de nossa sociedade.
Não obstante, todos sabemos que poucos textos podem aspirar à perfeição. Poucos textos são tão
impregnados de correção que se possam considerar
intocáveis.
Esse é o motivo, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, pelo qual trouxe à apreciação desta Casa uma
proposta de alteração no Código Civil. Uma proposta
simples – na verdade, a mera troca de uma palavra.
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Mas uma proposta que, em minha opinião, pode trazer
benefícios signiﬁcativos à sociedade brasileira.
De acordo com o caput do artigo 53 da Lei nº
10.406, as associações são constituídas “pela união
de pessoas que se organizem para ﬁns não econômicos”.
Pois bem. O Projeto de Lei do Senado nº 336,
de 2007, que ofereci ao exame de meus Pares cuida
de, tão-somente, substituir a palavra econômicos pela
palavra lucrativos. De forma que o caput do artigo 53
passe a vigorar com a seguinte redação: “Constituemse as associações pela união de pessoas que se organizem para ﬁns não lucrativos”.
É muito mais, Sr. Presidente, que mera questão
semântica. A modiﬁcação se faz necessária porque a
redação atual, imprópria e controversa, acaba gerando
interpretações dúbias ou, pior ainda, contrárias ao bom
desempenho dessas entidades que, na grande maioria
dos casos, atuam com seriedade e competência.
Não se questiona, de jeito nenhum, a determinação de que às associações seja vedado o exercício de
atividades com ﬁns lucrativos. Esse, aﬁnal, é o espírito
da Lei, e me parece correto. O problema, porém, é que
não se pode confundir o exercício de atividades lucrativas com o exercício de atividades econômicas.
Muitas associações, Srªs. e Srs. Senadores, comercializam brindes, camisetas, chaveiros e outros
produtos com uma única ﬁnalidade: captar os recursos tão necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Não o fazem, é evidente, para obter lucros e
repassá-los a indivíduos, mas para gerar receitas a
serem reinvestidas na própria entidade. Em outras palavras: tomam iniciativas que podem, sim, ter ﬁnalidade
econômica, mas que de maneira nenhuma podem ser
tachadas de lucrativas. Iniciativas que, justamente por
isso, não devem ser coibidas.
Essa, Sr. Presidente, é a proposta que, aprovada
no Senado Federal, encontra-se atualmente sob análise da Câmara dos Deputados.
Uma proposta que busca, repito, contribuir para
a sustentabilidade das associações, essas entidades
que tanto fazem pelo progresso de nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, um dos maiores desaﬁos de uma sociedade é rever valores e mudar atitudes do cotidiano,
para superar comportamentos enraizados ao longo
de décadas.
Para nós, a garantia da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, em particular os que
têm algumas diﬁculdade de locomoção ou deﬁciência
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visual, é fazer mudar a mentalidade não só das autoridades públicas, mas também das pessoas em geral.
Para quem se locomove sem nenhuma diﬁculdade, é muito difícil entender como um pequeno ressalto
num meio-ﬁo, que precisava ser adequadamente rebaixado, representa um obstáculo para um cadeirante.
Da mesma forma, para quem enxerga sem diﬁculdades, é um desaﬁo compreender a importância de
informações em braile e de acervo bibliográﬁco adequado aos deﬁcientes visuais.
Ser solidário ao portador de necessidades especiais é uma coisa, garantir-lhe efetivamente os direitos
de cidadão no mais amplo sentido demanda conscientização e mudança de mentalidade.
Aqui mesmo no Parlamento, conforme noticiado
pelos meios de comunicação, alguns deputados eleitos
para a legislatura que se inicia são cadeirantes, mas
terão de falar do Plenário, porque não foi ainda construída, na Câmara dos Deputados, uma rampa que
possibilite o acesso desses parlamentares à Tribuna.
Na Casa de Rui Barbosa, lamentavelmente a realidade nos parece a mesma.
Se nós, que somos os responsáveis pelas edições das leis, não adequamos o espaço interno do
Parlamento aos portadores de necessidades especiais,
pode-se imaginar o que ocorre no cotidiano desses
cidadãos ao transitarem pelas ruas e avenidas das
cidades brasileiras.
Nós temos uma legislação que protege as pessoas com necessidades especiais e garante a acessibilidade ao transporte público e aos logradouros,
com rampas, equipamentos adequados e sinalização
em braile.
Mas a verdade crua e dolorida é que a letra fria
da lei não supera a mudança de atitude, tampouco o
preconceito, sobretudo quando este é velado, escamoteado.
Assim é que os portadores de necessidades especiais enfrentam uma verdadeira guerra cotidiana,
para vencer obstáculos e exercer a cidadania.
Embora já tenhamos evoluído para o conceito de
arquitetura e planejamento universais, a concepção da
maioria das cidades é antiga e carente de adaptações
adequadas, o que retira do portador de necessidades
especiais um dos mais sagrados direitos, o de ir vir.
Os obstáculos estão em todas as partes. Calçadas sem rebaixamento, valetas, rampas com inclinação inadequada, pisos escorregadios ou intransitáveis
para as cadeiras de rodas, e ausência de sinalização
em braile são apenas alguns exemplos.
Mas, na Sessão dedicada à abertura da VI Semana do Senado Federal de Acessibilidade e valorização
da Pessoa com Deﬁciência, gostaria de externar nossa
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preocupação especíﬁca com as crianças portadoras
de necessidades especiais.
Se não nos desenvolvermos em atitudes e ações
para resguardar os nossos pequeninos especiais,
não superaremos o círculo vicioso que afasta esses
futuros cidadãos do desenvolvimento de suas potencialidades.
Para nós, a sociedade brasileira precisa transitar
da teoria e das diretrizes do texto legal, para a prática
cotidiana.
Assim, aprenderemos a cuidar não só de nossos
cadeirantes e portadores de necessidades especiais,
mas também de nossos idosos, jovens e crianças.
Nós estamos carentes de um choque de fraternidade e solidariedade no sentido objetivo da palavra, que
se revela pela superação efetiva de mentalidades antigas e passivas diante da inércia do Poder Público.
Nosso desaﬁo é atitudinal!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
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, dia 9, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza
a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar, reciprocamente
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro
Nacional cotista único, a aquisição, alienação,
cessão e permuta de ações, a cessão de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados
para futuro aumento de capital, a cessão de
alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência
para a subscrição de ações em aumentos de
capital; autoriza a União a se abster de adquirir
ações em aumentos de capital de empresas
em que possua participação acionária; altera
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008;
e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia
07.12.2010)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
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(Sobrestando a pauta a partir de:
15.10.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 07.02.2011
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas
da Criminalidade.
Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
4-Plen): favorável.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
5
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.
6
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.
7
SUBSTITUTIVO AO
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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8
SUBSTITUTIVO AO
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)
9
SUBSTITUTIVO AO
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)
10
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.
11
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.
12
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.
13
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.
14
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.
15
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,
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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.
16
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).
17
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:
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Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
18
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.
19
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.
20
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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21
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.
22
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.
23
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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24
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.
25
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.
26
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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27
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.
28
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.
29
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
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e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
30
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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
31
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.
32
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,
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que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
33
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
34
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.
35
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
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a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
36
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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
37
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.
38
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
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
39
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
40
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.
41
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

Quinta-feira 9

231

57775

condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
42
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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43
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.
44
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

DEZEMBRO 2010

Dezembro de 2010

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.
45
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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46
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.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
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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.
48
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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49
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.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
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Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
51
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.
52
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.
53
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.
54
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.
55
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
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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.
56
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.
57
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) –
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada esta
sessão do Senado da República de 8 de dezembro
de 2010.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 56
minutos.)
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Sexta-feira 10

Ata da 203ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 9 de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Adelmir Santana,
Jefferson Praia, Mozarildo Cavalcanti, Acir Gurgacz e Paulo Paim.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 minutos e encerra-se às 19 horas e 30 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 9 de dezembro de 2010. Estamos no Senado
da República do Brasil. Represento a Mesa Diretora
do Senado da República, que tem como Presidente o
Senador José Sarney. Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Hoje, 09 de dezembro de 2010, estamos nesta sessão de quinta-feira, às
14h05. Esta é a 203ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
O painel do Senado da República acusa a presença
de 41 Senadores.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 964, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos da Casa nos dias 12 e 13 de dezembro de
2010 para participar, em Montevidéu, Uruguai, da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do MERCOSUL.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do país no mesmo
período. – Senador Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Fernando
Collor, ex-Presidente da nossa República.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de solicitar a V. Exª minha
inscrição para falar em nome da Liderança do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) na sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Dr. José Roberto, nosso Secretário Executivo, já fez
a inscrição de V. Exª, representando o PTB, falando
como Líder. Penso que somente Getúlio Vargas foi mais
forte do que V. Exª na representatividade da grandeza
desse Partido.
Pela ordem, tem a palavra o Senador José Nery,
do PSOL do Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito inscrição
para falar pela Liderança do PSOL.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está sendo feita a inscrição de V. Exª pelo Dr. José
Roberto.
Agora, vamos passar à lista dos oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Roberto
Cavalcanti, e o segundo, o Senador Papaléo Paes,
que não estão no plenário. Está no plenário o Senador
Jefferson Praia, que convidamos para usar da tribuna
pelo tempo que achar conveniente.
O Senador Jefferson Praia representa o PDT,
do grandioso Estado do Amazonas. O PDT foi fruto
da inspiração de Leonel Brizola, que é ﬁlho político
de Getúlio Vargas, aqui representado pelo Presidente
Fernando Collor.
Este é um dia em que as lideranças trabalhistas
estão em sintonia com o Brasil.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como já
é de costume desde 2000, o Brasil participou, como
convidado, da mais recente edição, de 2009, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa),
realizado pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE), mais conhecida como o Clube dos Países Ricos. Aplicado de três
em três anos nos 34 membros da OCDE e em mais
31 países convidados, o Pisa avalia a proﬁciência de
jovens alunos, com 15 anos de idade, nas áreas de
Matemática, Ciências e Leitura. No caso do Brasil, foram sorteados para participar 20 mil alunos de todos
os Estados.
Os dados produzidos pelo Pisa a partir dos resultados das provas constituem-se indicadores comparativos de sucesso educacional ao redor do mundo
e, sobretudo, um precioso insumo para a reorientação
e o fortalecimento das políticas públicas na área da
educação em cada País.
O melhor desempenho no Pisa/2009 ﬁcou com
a China, reﬂexo não apenas dos investimentos ﬁnanceiros, mas também de energia, foco e prioridade em
educação por parte do Estado e da sociedade do país
que mais cresce no mundo atual.
Quanto aos resultados alcançados pelo Brasil, as
notícias são, Sr. Presidente, positivas e negativas. Sob
o aspecto positivo, o Pisa/2009 revela que a média do
nosso País melhorou 33 pontos desde 2000, conseguindo agora, ultrapassar a Argentina e a Colômbia.
Também fomos o terceiro país que mais cresceu na
década, superados apenas pelos luxemburgueses e
chilenos. Quanto aos aspectos negativos, ﬁcamos em
53º lugar, abaixo do México, do Chile e do Uruguai,
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sendo que mais da metade dos nossos estudantes tirou nota 1, a mais baixa, nas três disciplinas. Nenhum
conquistou a nota mais alta, nota 6, em Ciências, e
apenas 0,1% deles tirou 6 em Matemática e em Leitura.
Metade só logrou tirar nota 1 nessa última disciplina, o
que signiﬁca que são incapazes de encontrar mais que
informações totalmente explícitas em um texto. Quase
70% não passaram da nota 1 em Matemática, isto é,
estão impossibilitados de aplicar os números na sua
vida cotidiana e menos ainda de se beneﬁciar de uma
educação mais avançada.
Em suma, Sr. Presidente, mais da metade dos
brasileiros não alcançou a média, como são consideradas as notas 3 e 4, e 98,27% deles não obtiveram
“alto desempenho” (notas 5 e 6). No ranking pela média geral por Estado, o Amazonas ﬁcou no triste 24º
lugar, à frente apenas do Rio Grande do Norte, do
Maranhão e de Alagoas.
Sr. Presidente, como já tive oportunidade de assinalar aqui e também na 10ª reunião da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia do Parlatino,
em Quito, no Equador, em julho do ano passado, nosso
País preencheu uma meta importante ao universalizar
a cobertura do ensino fundamental, mas ainda não
conseguiu dar o salto da quantidade rumo à qualidade
da educação. Ainda são elevadas as taxas de evasão
e, sobretudo, de repetência.
Outra pesada dívida social nesse setor diz respeito aos jovens, pois menos da metade deles conseguiu
concluir o ensino médio. Sabemos que o secundário,
na sociedade atual, compreende o repertório mínimo
de competências indispensáveis à integração produtiva do cidadão ao mundo do trabalho e dos direitos e
deveres da cidadania.
É claro que nosso País enfrenta problemas educacionais que não estão relacionados somente ao que
fazemos ou não fazemos hoje, mas, sim, Sr. Presidente,
ao que deixamos de fazer por muito tempo no passado.
E o maior sintoma disso é que, embora a universalização do ensino fundamental tenha interrompido o ciclo
de reprodução do analfabetismo, ainda existem mais
de 10% de concidadãos analfabetos entre as pessoas
acima de 15 de idade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses
e outros problemas, como a formação deﬁciente de
grande parte dos professores do ensino público, as
insuﬁciências presentes na gestão e na supervisão escolar e a baixa capacidade das escolas para estimular
a participação dos pais, são desaﬁos que, na minha
avaliação, precisam ser enfrentados pelos Governos
da União, dos Estados e dos Municípios, mas devem
ser encarados, Sr. Presidente, igualmente, por todos
os segmentos da Nação, aí incluídos, é claro, nós,
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membros da classe política, detentores de mandatos
populares, unidos em torno de metas e de prazos para
queimar etapas e galgar aceleradamente a escala de
notas do Pisa.
É fundamental, Sr. Presidente, aumentarmos o
investimento na educação. Hoje, o Brasil investe 5% do
Produto Interno Bruto (PIB) nesse setor. Devemos caminhar no sentido de alcançarmos 7% do PIB de investimento em educação o mais brevemente possível.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, somente
assim, terá o nosso País a oportunidade de ingressar
na sociedade globalizada do conhecimento pela porta da frente!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Mesa Diretora recebeu a revista Biênio da Transparência e da Cidadania, do Senado Federal, relativa aos
anos 2009/2010.
Passo a ler a mensagem do Presidente José
Sarney:
Um Senado cada vez mais transparente
Assumi, pela terceira vez, a Presidência do Senado Federal sob o compromisso
de mais uma vez modernizar a Casa. Foi um
desaﬁo em que contei com o apoio do corpo
de funcionários – que reputo dos melhores
do Brasil – e, sobretudo, com a dedicação de
senadoras e senadores.
O essencial da ação do Senado Federal,
como Casa do Poder Legislativo, é a feitura de
leis. Preocupam-me dois riscos: o de paralisia,
pelo processo de tramitação das medidas provisórias, e o de excesso legislativo, que pode
levar à ineﬁcácia das leis. O leitor verá que tivemos um grande número de leis importantes
votadas, e podemos inovar propondo um novo
caminho para a elaboração de novos códigos
legislativos.
Devo destacar que imprimimos a todas
as atividades do Senado Federal o maior grau
de transparência possível. Os resultados podem ser acessados pela Internet e põem a
descoberto, em especial, todas as decisões
administrativas, de maneira que o escrutínio
da população seja o melhor ﬁscal de nossas
ações. Tivemos um aumento importante na
eﬁciência da gestão da Casa, com racionalização das atividades e economia de recursos.
O Senado está organizado, batendo recordes
em quantidade e qualidade de seus serviços,
livre de problemas funcionais, com um plano
de carreira implantado e o projeto de refor-
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ma administrativa em fase de aprovação. Superamos todas as diﬁculdades, e voltaram a
autoestima dos servidores e o respeito pelo
nosso trabalho.
Nesta publicação, ‘Biênio da Transparência e da Cidadania’, prestamos conta desses
dois anos de administração, com as profundas transformações por que passou a Casa
e com o que produziu o Senado Federal. Foi
um trabalho difícil e árduo em que contamos
com a colaboração de senadoras e senadores
e funcionários, recompensado pelo resultado
alcançado.
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Peço às Senadoras e aos Senadores, aos que
fazem o Congresso, aos Deputados e às Deputadas,
aos funcionários e aos brasileiros que dêem uma atenção especial à revista Biênio da Transparência e da
Cidadania, do Senado Federal, sobre suas atividades
nos anos de 2009 e de 2010, da Diretoria que ora represento.
Agora, vamos chamar um Líder, e o Líder inscrito
é o Senador Fernando Collor, que representa o PTB.
O Senador Fernando Collor foi Prefeito de Maceió, Governador de seu Estado, Deputado Federal e Senador
da República e preside, com muita competência, uma
das Comissões que mais fez avançar o Brasil: a Comissão de Infraestrutura do Senado.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
Liderança. Com revisão do orador.) – Muito obrigado,
Senador Mão Santa, Presidente da Mesa que conduz
os trabalhos na tarde de hoje.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 11 de dezembro, a administração federal
e, principalmente, os servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas
terão a oportunidade de registrar os vinte anos da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, conhecida como Regime Jurídico Único ou, simplesmente,
como RJU.
De minha parte, tenho a satisfação de acrescentar mais esse diploma normativo ao rol das leis que
promulguei no exercício da Presidência da República e
que, agora, completam duas décadas em pleno vigor,
com maciça aceitação da sociedade. É o caso também,
como exemplo, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) – cujos vinte anos foram recentemente comemorados pelas duas Casas do Congresso –, do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), além das leis que
regulam os crimes hediondos, a impenhorabilidade do
bem de família, a extinção do cheque ao portador e a
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Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica
e Relações de Consumo.
O Regime Jurídico Único dos servidores federais é fruto do amadurecimento do debate iniciado no
processo de redemocratização do País, que culminou
com Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988.
O resultado das discussões foi a constitucionalização
da matéria com o mandamento de se instituírem, nas
três esferas da Administração Pública, os respectivos
regimes jurídicos e os planos de carreira de seus servidores. O objetivo maior era uniﬁcar as normas legais
existentes para a categoria dos então chamados funcionários públicos.
Na classiﬁcação do mestre de Direito Administrativo Hely Lopes Meirelles, o servidor público enquadra-se, hoje, como “agente administrativo”, espécie
do gênero “agente público”. Ou seja, a partir de uma
nova nomenclatura para a categoria – substituindo
o termo “funcionário” por “servidor” –, procurou-se
evoluir o tema a partir da acepção das funções dos
agentes estatutários, dando-lhes novo reconhecimento, mas também nova responsabilidade para bem
servir o público.
Além disso, os ventos da abertura do País e sua
deﬁnitiva inserção no mercado internacional clamavam
por enterrar toda e qualquer amarra da gestão pública
a um passado que já havia superado a inadequada
administração patrimonialista, mas que ainda se via
preso ao já ultrapassado modelo racional-burocrático
do início do século passado.
Tratava-se, portanto, de uma iniciativa para
atender à necessária modernização dos serviços
públicos, a começar pela valorização de seu quadro
de pessoal, numa época em que se inauguravam
novos rumos e conceitos de gestão representados
pela chamada Administração Gerencial. O instrumento passava a ser a máxima qualiﬁcação do quadro
de pessoal e de sua carreira, com foco especíﬁco
em relações e modelos de execução direcionados
prioritariamente à obtenção de resultados, ou seja,
o desempenho.
Assim, três meses após minha posse na Presidência da República, encaminhei ao Congresso
Nacional a Mensagem nº 496, de 22 de junho de
1990, acompanhada do Projeto de Lei nº 5.504, de
1990. Apesar de sua rápida tramitação nas duas Casas legislativas, a proposição foi signiﬁcativamente
aperfeiçoada pelos parlamentares. Posteriormente,
ao sancionar o Projeto, acatei a versão ﬁnal em praticamente toda a sua íntegra, transformando-a na Lei
nº 8.112, de 1990.
Aqui, deve-se dar o devido crédito, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, à proposta no mesmo sentido
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enviada, em outubro de 1989, pelo então Presidente
José Sarney, que, hoje, preside esta Casa e o Congresso Nacional, cujo conteúdo foi bastante utilizado
pelo Congresso da nossa República quando da apreciação e melhoramento do projeto original.
Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no curso desses vinte anos, o RJU sofreu inúmeras
mutilações, na maioria das vezes retirando direitos dos
servidores. É o caso das regras da aposentadoria, da
incorporação de quintos ou de anuênios, da licençaprêmio por assiduidade, entre muitas outras garantias
e vantagens. Basta dizer que, nessas duas décadas
de vigência, o RJU teve mais de duzentos dispositivos
alterados ou simplesmente suprimidos.
Esse fato tem sido, inclusive, levantado pelos
principais atores da administração, os servidores públicos, sempre que chamados a se manifestar sobre o
tema. Exemplo disso foi a recente discussão promovida
pela Secretaria de Recursos Humanos do Senado Federal, por meio de um importante instrumento de sua
iniciativa, o Jornal Conversa Pessoal. Foram várias as
análises sobre a relevância da lei e, ao mesmo tempo,
unânimes as críticas às profundas manifestações que
ela recebeu desde sua edição.
De todo, ﬁca claro que, se de um lado a modernização da lei torna-se imprescindível em razão
da evolução das técnicas de administração e do desenvolvimento econômico do País – que criam novas
demandas de gestão pública –, de outro, não se deve
admitir uma desvalorização ou um enfraquecimento
dos servidores mediante a supressão de direitos legalmente adquiridos e reconhecidamente consagrados.
Seria a antítese da boa e moderna administração, que
recomenda, antes de tudo, uma promissora, atrativa
e estável carreira a seus servidores, incluindo direitos
essenciais e vantagens advindas dos critérios que
conjugam, por exemplo, meritocracia, experiência e
qualiﬁcação.
Por tudo isso, considero justo e mais que oportuno o exame, pelo novo Governo, de uma possível
atualização e uma completa revisão do RJU, de preferência através da instituição de uma comissão especial de estudos representativa dos três Poderes.
O aprofundamento do tema resultante desse exame
prévio serviria como diretriz e subsídio à proposta a
ser apresentada pelo Executivo, já que, pela natureza
da matéria, ﬁca impossibilitada a iniciativa parlamentar
por vício de origem.
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ao mesmo tempo em que presto a homenagem aos
servidores públicos pela passagem dos 20 anos de seu
Regime Jurídico Único – e ainda, pelo seu dia comemorado no último 28 de outubro –, clamo também por
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um tratamento digno, moderno e atualizado da carreira
pública, a começar pelo resgate, ainda que readaptados, dos direitos suprimidos de seus agentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Collor, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Jefferson Praia, que preside esta sessão de 9 de dezembro, quinta-feira, no Senado da República, parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes no plenário do Senado da República e que nos
acompanham por meio do sistema de comunicação do
Senado, Presidente Collor, aqui, no Senado, acabamos de ler a mensagem da revista sobre o biênio que
passamos na Mesa Diretora. Nós nos orgulhamos de
ter participado. Foram diﬁculdades enormes, vencidas
pela Mesa Diretora e, principalmente, pelo Presidente
Sarney. O Senado cresceu.
Quero dizer, entretanto, que nós entendemos bem,
Presidente Collor. Acabou o L’État c’est moi, foi o povo
que dividiu o poder, que não quis o absolutismo. Os
reis caíram. O bravo povo gritou nas ruas: igualdade,
liberdade, fraternidade. Os reis caíram. Cem anos para
que caíssem os do Brasil, mas caíram. E o povo vai
aperfeiçoando esse seu regime, que Abraham Lincoln
deﬁniu: “O governo do povo, pelo povo, para o povo”.
E o povo, então, não quis o absolutismo, o “L’état c’est
moi”, o rei, e dividiu o poder.
Montesquieu – e me dou ao direito de corrigir
Montesquieu, épocas distintas –, eu acho que ele foi
inspirado em uma vaidade, o que é humano. Eu entendo bem que Poder Executivo, Legislativo e Judiciário,
não; eu entendo bem que o poder é o povo. O povo
é que paga esta estrutura, o povo é que trabalha, o
povo é que é soberano e o povo é que decide. Esse é
o meu entendimento. São instrumentos da democracia
o Executivo, Legislativo e Judiciário. E isso tem que se
entender e entender bem. Homens sofreram.
Lá na França, onde ela existiu... E nós somos
ﬁlhos da Europa. Tudo o que tem aqui é da Europa.
Até nosso Deus único é da Europa; o nosso Jesus, os
europeus que nos trouxeram. A democracia é coisa
da Europa, nascida na França. Essa é que é a nossa cultura. Pouco temos a ver com o Oriente, pouco
de nossa formação cultural vem do Oriente. Alá não
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é nosso Deus; Maomé não é nosso líder; e a nossa
religião não é a dos muçulmanos, que tratam tão mal
as mulheres, que nós amamos.
Então, nós queremos dizer o seguinte: o Brasil
avançou muito em todos os aspectos. A democracia é
difícil, muito difícil. Lá, onde ela começou, já começou
com a vaidade de poder. Rolaram-se as cabeças nas
guilhotinas. Aqui, não; aqui, não rolou nada; aqui, nós
fomos mais sábios e avançamos.
Mas teve o antes. E até esse nosso modelo nós
devemos a este Senador. E o Presidente Collor, um
dos injustiçados, um dos mártires da redemocratização, dessa grandeza, ele curvou-se à grandeza da
democracia, que é maior do que todos nós. Entendo ser a maior conquista da civilização. E ela tem se
aperfeiçoado.
Ela começou lá na Grécia e teve um líder que conseguiu... Ela era direta, era o povo quem fazia as leis. E
que confusão Péricles enfrentou para fazer a primeira
Constituição, cinco séculos antes de Cristo, lá na praça,
ágora! Todo mundo falando, mas ele a fez. E que bela!
Olhem a página da educação que ele deixou para os
gregos e para nós. Mas ela foi melhorando, melhorando e passou a ser representativa para os romanos, e
é simbolizada pelo Senado romano, simbolizada por
Cícero, que nos ensina, Presidente Collor: “O Senado
e o povo de Roma”. Nós podemos dizer: o Senado e
o povo do Brasil. Nós somos o povo, ﬁlhos do voto, da
democracia. E ela foi se aperfeiçoando. Tivemos regimes de perseguições – não de guilhotina –, o próprio
Rui Barbosa fugiu com medo do Marechal de Ferro,
Floriano. Mas foi lá que ele buscou os fundamentos da
democracia, mesmo monárquica, mas bicameral.
Presidente Collor, tem que se entender que ela é
tão grandiosa que, na Inglaterra, onde a democracia se
aperfeiçoou mais, antes do grito, foi tendo seu crescimento independente. Um rei fechou o Congresso. Eles
entraram em guerra e não tinham dinheiro, o povo não
dava dinheiro para o rei, não acreditava. Então, ele foi
ao Presidente do Congresso, Crow...
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Cromwell.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Cromwell. O
Senador Collor é professor de Inglês. Mas aí ele disse
que reabriria o parlamento inglês e, conﬁado no povo,
ele iria buscar os recursos para a Inglaterra continuar
a guerra. Mas jamais, na Inglaterra, o rei seria superior ao parlamento, às leis. E aí a nossa beleza, e aí
todos nós nos curvamos, todos nós nos sacriﬁcamos
pela grandeza. Errare humanum est.
Mas, lá na França, um homem sofrido, como o Luiz
Inácio, lutou muitas vezes, o Mitterrand. O Mitterrand
chegou ao segundo turno e perdeu – ﬁcou em segundo lugar – para Giscard d’Estaing, o estadista que por
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sete anos governou a França, foi discípulo de Charles
de Gaulle. Ganhou a eleição no primeiro turno, mas,
na ﬁnal, perdeu, porque o Mitterrand, numa vivacidade,
viu que o problema era o desemprego, fez uma matemática, Presidente Collor – o funcionário francês daria
cinco horas, as outras três ele preencheria com novos,
garantindo os empregos –, e ganhou as eleições.
Mitterrand, assim como Napoleão fez o Arco do
Triunfo, fez o Arco da Defesa, Arche de la Défense.
No ﬁnal de sua vida, depois de quatorze anos governando a França, moribundo, com câncer, escreveu
um livro. Atentai bem, Jefferson Praia, mensagem ao
governante, isto eu ofereço aos governantes – Luiz
Inácio já está de saída, mas outros virão: fortalecer
os contrapoderes. O Executivo tem de fortalecer, não
oprimir, humilhar, supervalorizar, mas fortalecer. Aí é
que está o equilíbrio. Na democracia, conseguimos
fazer o equilíbrio no Poder Legislativo – que tentei fazer, como ﬁz, com grandeza –, no Poder Executivo e
no Judiciário. Nenhum é maior que o outro. Um olhando para o outro, freando. Um freia o outro. Essa é a
sabedoria. É uma República nova, tem conﬂitos, tem
confrontos, mas tem de entender. Aqui, temos de ter
a grandeza de saber frear o Executivo e o Judiciário.
Aqui nós estamos. Aqui estão o Mozarildo e o Presidente Collor, que continuarão neste Senado. Eu quero
passar determinadas frustrações, porque aqui mesmo
o Presidente Collor teve a sua maior grandeza quando
se curvou a uma decisão, mesmo tendo sido injusta.
Acho que foi um erro. E erram as instituições.
Justiça, baixe a bola! É uma inspiração divina.
Deus entregou as leis ao seu líder, o Moisés. O Filho
de Deus bradava: “Bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça”. Os homens sábios, como Aristóteles, José Nery, “que a coroa da justiça brilhe mais do
que a dos reis, seja mais alta do que a dos sábios”.
Para um sábio ﬁlósofo, Montaigne, é do pão que mais
a humanidade precisa. Era inspiração divina quando o Filho de Deus disse: “Bem-aventurados os que
têm fome e sede de justiça”. Mais adiante, ele disse:
“Bem-aventurados os que são perseguidos por causa
da justiça, porque deles é o reino dos Céus”. Ela é falível. Ela é feita por homens, falhos, às vezes fracos,
algumas vezes corruptos.
Uma CPIzinha feita na República do Brasil por
Antonio Carlos Magalhães mostrou os lalaus da vida.
Isso é equipotente, um igual ao outro. Instrumentos da
democracia, entendendo que soberano é o povo, que o
poder é o povo, e esse povo tem de ser respeitado.
Aqui, andamos e avançamos, José Nery, mas
quero deixar as frustrações e entregá-las ao Presidente Collor, esse bravo. Ele se curvou à grandeza da
democracia. Foi injustiçado. Nós sabemos.
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E o Alvaro Dias? Quis Deus que ele adentrasse
a carreira talvez mais longa do Parlamento. Novinho,
brotinho, com 18 anos, as garotas casadouras lá de
Londrina votaram todas nele para Vereador. Mas ele
foi despertado para a política por um piauiense, Dalton
Paranaguá, Prefeito de Londrina. Esta é a capacidade do Piauí: a liderança de Alvaro Dias foi descoberta
pela inteligência de um bravo piauiense, hoje médico
em Londrina, que foi Prefeito.
E adentra o Heráclito. Então, eu queria deixar...
Ô Alvaro Dias, V. Exª vai substituir o Arthur Virgílio.
Não é mole! É igual ao Amarildo substituir o Pelé. Apenas o nosso Pelé daqui, o Arthur Virgílio, é loiro. Mas
é complicado, Collor, porque é o Arthur Virgílio.
Mas eu queria dizer certas frustrações: segurança.
Não venha com conversa comigo, não. Segurança...
Ninguém gosta mais do Rio de Janeiro do que eu. Eu
sou garoto da Praça Mauá, Collor. Eu me formei ali, no
Hospital dos Servidores do Estado. Olhe, tanto carnaval
para as Forças Armadas tomarem um morro, Collor?
Ô Presidente Collor, eu sou Oﬁcial da Reserva, eu sei
o que é estratégia militar. Jamais podia perder, rapaz!
A Aeronáutica – o morro é no terraço da Aeronáutica,
do Galeão –, a Marinha, o Exército, as forças acessórias – Polícia, Polícia Federal – tomarem um morro?
Não podiam! O País todo em uma guerra. Tomarem um
morro? Ô Collor, você presidiu este País e foi ﬁrme.
Norberto Bobbio, o mais sábio, senador vitalício
que morreu há pouco, dizia que o mínimo que se deve
exigir de um governo é a segurança à vida, à liberdade
e à propriedade. Eu pergunto ao Brasilzão: lá na minha
Parnaíba, cidade pacata e cristã, as casas dos ricos
estão com muro alto e ﬁo elétrico; as dos pobres, com
meio muro alto e cacos de vidro. Todo mundo sente
insegurança lá, na civilizada e cristã Parnaíba nossa.
O Brasil todo é violento. É uma barbárie!
José Nery! Ô Alvaro Dias, para V. Exª que vai
continuar: eu não acredito em segurança quando um
policial ganha R$1 mil, R$1,1 mil. Eu não acredito. É
mentira! Este Governo está mentindo. É como disse
Goebbels, do Hittler: uma mentira repetida se torna
verdade.
Olhem, soldadinhos, muitos soldados do Brasil:
aqui foi aprovada a PEC nº 41, de Renan – eu presidi
cinco sessões do Senado à noite e mandamos para lá.
Diziam que tinha uma PEC nº 300. A do Renan dava
R$3,5 mil para um soldado – já melhoraria no Norte
e no Nordeste – e a PEC nº 300 igualaria os vencimentos aos dos policiais de Brasília. Não tem. Eu não
acredito em país que tenha segurança em que seus
oﬁciais, seus soldados ganhem R$1,1 mil. O Governo
está mentindo.
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E a saúde? Eu sou médico há 44 anos, e bom
médico. Olha, essa saúde no Brasil é boa para quem
tem dinheiro e plano de saúde. Para os pobres... O
SUS é uma inspiração maravilhosa de que a saúde
fosse como o sol, igual para todos. Mas tem consulta
médica a R$2,50. Atentai bem! Depois que um médico credenciado num consultório paga a enfermeira, as
leis trabalhistas, a luz, a energia, a água... Os pobres
não são atendidos com esse valor!
Aí estão as ﬁlas, aí está a história. Como vão fazer
uma operação de grande risco, de alta complexidade
por esse sistema? Não é feita. É muito boa a saúde,
tecnicamente, para quem tem dinheiro ou plano de
saúde. Há atendimentos por planos de saúde – aqui,
o próprio Senado sustenta um – que saem por mais de
dois milhões de reais para uma pessoa. E há, brasileiros e brasileiras, hospitais no meu Brasil que ganham
R$40 mil por mês. Então, na saúde é essa verdade.
Outra é a educação. Senador Alvaro Dias, não
acreditamos num país... Fazer uma lei é bicho complicado. Presidente Collor, o senhor nunca fez parte
não, mas já foi Presidente da República e já viu muita
história. O seu pai era político; o seu avô era Ministro
do Presidente da República Getúlio Vargas, Lindolfo
Collor. Eu não sei a ligação médica, mas eu ﬁz muito
parto. Olha, fazer lei é muito mais complicado, Heráclito! Fazer lei demora muito: vai para as comissões,
não sei o quê, de madrugada, audiência, volta aqui, vai
para a Câmara, não votam, o Presidente veta, não sai.
Negócio de lei é muito difícil! Um parto não, a gente
faz com fórceps, mete um ferro ou faz uma cesariana,
que é o que eu fazia mais, é ligeirinho. Em dez minutos, em cinco até, puxo o menino pelo pé e costuro. É
ligeiro! Mas uma lei?
Olha, fez-se uma lei da educação. Cristovam
Buarque reviveu Pedro Calmon, João Calmon, Darcy
Ribeiro e foi arrumar um piso, um salário mínimo para
as professoras. Foi muita confusão. Esse Cristovam
passou oito anos aí, a gente de madrugada, audiência,
vai para Câmara... E o Presidente Luiz Inácio – e aí eu
sou justo – sancionou, porque ainda tem este ﬁnal: o
sancionar. Novecentos e sessenta reais, e a Justiça
inventa uma liminar e obstrui isso.
As professoras do Brasil, Presidente Collor! O
senhor foi um presidente ﬁrme, eu fui prefeitinho quando o senhor foi governador. O senhor teve autoridade,
não ia permitir isso não, tendo sancionado. Aí é que é
potente! O Presidente Luiz Inácio devia ter enquadrado a Justiça. Aí, sim. Que negócio é esse? Depois de
feita a lei, no seu trâmite normal, a lei com decência,
sancionada...
Heráclito, tem professorinha no meu Brasil ganhando R$400,00 R$500,00! Paga-se quanto quiser
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a uma professora. Essa lei não vale, essa lei não pegou. Que negócio é esse? Isso não está direito, ô Alvaro Dias!
Alvaro Dias, essa é a sua missão, só isso aqui.
E o Governo somos nós, instrumentos da democracia.
Aí o Judiciário, aí o Presidente da República devia enquadrar o Judiciário, chamar a atenção, mostrar para o
povo, que é soberano, que é o patrão, que é o poder,
onde está o erro. Eu não vi nenhuma bravura do Executivo, nem nossa! Ô Alvaro Dias, nem nossa! Nem
nossa, Presidente Collor!
O Presidente Collor exerceu com autoridade. Ele
não ia permitir, depois de ter sancionado isso aqui. Ele
ia botar advogado para derrubar esse negócio. Isso é
uma imoralidade! É uma vergonha, mas o Boris Casoy
não pode mais falar.
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, nós vivemos no País das contradições.
Infelizmente, é isso. O Senador Collor, quando Presidente da República, deu um exemplo que, infelizmente, não foi seguido por alguns Presidentes: fez viagens
internacionais usando voo de carreira. As companhias
faziam voo, naquela época, para os Estados Unidos.
Fez os voos e ninguém arrancou um pedaço do Presidente da República. Isola-se uma área e o Presidente
viaja. De repente – o Senador Nery não está gostando, porque ele é um governista assim, meio incrustado, mas é uma verdade, Senador Nery –, passou-se
a ter um avião modesto para uso internacional. V. Exª
já pegou esse avião: era um 737 comprado pelo Geisel. O Presidente Lula comprou o Aerolula, que é um
avião moderno. Só que o avião comprado é um avião
inadaptado para o que ele desejava. E, agora, anuncia
a compra de um Airbus 330. Veja bem, compra agora
para receber daqui a três anos e meio. Por que diabo
será que ele quer comprar esse avião para daqui a dois
anos e meio? Não é para servir a Presidente Dilma,
não! Será que é para servir o próximo Presidente, o
sucessor? É uma visão de estadista, mas a questão
não é essa. A questão é que temos aí as companhias
aéreas com aviões de percurso internacional. O governo pode alugá-los, eventualmente, toda vez que
precisar. Vários Presidentes da República ﬁzeram isso.
Investir uma fortuna dessa num avião, sendo que o
povo brasileiro tem necessidade básica de educação,
de saúde, é uma coisa inaceitável. Aí vem o segundo
ponto: o atual Ministro da Previdência anuncia, lá na
festa de premiação dos atletas brasileiros, não a criação de um fundo de pensão; anuncia que o Fundo de
Pensão da Petrobras (Petros) vai abrigar a aposentadoria dos atletas, dos jogadores brasileiros. Eu não
sou contra, não. Pelo contrário, acho que tem que fazer
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isso mesmo. Mas que se crie um fundo especíﬁco. O
que não pode é você pegar um fundo de pensão tão
sacriﬁcado por outras causas, como o da Petrobras, e
se colocar para ser beneﬁciário dele, Presidente Collor,
quem nunca contribuiu. Se você abre o jornal e vê, por
exemplo, os Correios tendo que injetar dinheiro num
fundo de pensão dele, o Postalis, exatamente porque
há um rombo. Isso é uma coisa inaceitável para o Ministro da Previdência anunciar. E mais grave, Senador
Nery: por que atender aos atletas deste fundo e deixar
os servidores – e o Senador Alvaro Dias tem sido um
lutador desta causa, juntamente com o Senador Paulo
Paim – sem solução, no que diz respeito ao fundo da
Varig e ao fundo da Vasp? Os servidores contribuíram
a vida inteira para aqueles dois fundos, o Aeros e o
Aerus, e até hoje não houve uma solução para esse
pessoal. Onde é que está esse Ministro da Previdência, que não apresenta uma solução para um caso
sério, em que há pessoas passando fome, em que há
famílias prejudicadas? É um fundo que faliu, na pior
das hipóteses, por falta de ﬁscalização do Governo,
e ele é o responsável por isso. Não! Deixa os pobres
dos trabalhadores, que têm direito e que fazem jus ao
benefício, a ver navios, e se anuncia a criação de um
fundo para os atletas. Vamos encontrar um outro mecanismo; vamos tirar da renda dos Estados um percentual; da venda do passe dos jogadores um percentual
para esse fundo, Presidente. Agora, não é justo que se
pegue o fundo... Não tenho procuração de servidor da
Petrobras, não tenho parente nem aderente funcionário
da Petrobras, Senador Alvaro Dias, mas esses fatos
são revoltantes. É preciso parar com essa brincadeira
de se fazer carnaval com dinheiro alheio. É insensato!
Um Presidente da República preocupado com o país
teria puxado as orelhas dele. Não é possível. Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, criar-se uma expectativa
dessa natureza. Quero crer que os funcionários da
Petrobras estejam preocupados em ver o perigo que
eles correrão, porque a descapitalização de um fundo
é danosa para quem contribuiu, para quem investiu
a vida inteira. Portanto, Senador Mão Santa, eu me
congratulo com V. Exª pela advertência que faz, mas
estamos vivendo neste País, o País do contraste: não
tem dinheiro para saneamento, mas tem dinheiro para
comprar um avião cinco anos depois de ter recebido
um novinho. Porque o único defeito que o Aerolula tem
é cheiro de cigarro ou de charuto. Será que alguém
fuma dentro do Aerolula? Não é proibido? Pelo menos o cidadão brasileiro comum não pode fumar. As
pessoas que entraram nele – eu nunca entrei – dizem
que há cheiro de fumo, de charuto, não sei, de cigarro,
sei lá! Não resta dúvida: faz-se uma limpeza, e o avião
está novinho. Faço este registro, Senador Mão Santa,
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para que o Brasil ﬁque atento para esse tipo de farra
que se está fazendo no Brasil com o dinheiro público.
Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Heráclito Fortes, incorporo ao meu pronunciamento todas
as suas palavras.
V. Exª me inspira o seguinte: eu e o José Nery
fomos, agorinha, ô Alvaro Dias, ao México. No México,
ninguém vê moto. Por quê? Não tem mototáxi. Sabe
por quê? Porque a gasolina é barata. A gente anda de
táxi. É como o mototáxi lá no meu Piauí. A gasolina é
quatro vezes mais barata do que no Brasil. O custo de
vida é seis vezes mais barato do que no Brasil. Isso
tudo porque é Petrobras, que o Heráclito, sabiamente,
foi buscar nesse quadro, que vale por dez mil palavras.
Aí a irresponsabilidade deste Governo de tirar dinheiro
da Petrobras.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, satisfaça-me só uma dúvida – não sei se
ouvi direito: V. Exª esteve no México, e o Senador Nery
o acompanhou?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Foi.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Viajadorzinho
que tá danado esse Senador do PSOL! Parabéns!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sim, mas aí é
coisa. Então, nós...
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Deixe-me responder à provocação do Heráclito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não é provocação, é elogio!
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Não tanto quanto
V. Exª, com toda certeza. É só conferir.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É elogio.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Alvaro Dias, quero lhe passar tudo isto: a segurança, a
saúde, a educação de que estamos falando, o piso
da professora. Agora, ele entrou, o Heráclito, que é
nosso companheiro – eu e o Heráclito aqui somos do
Piauí. Ele engrandece meu documento, mostrando a
advertência sobre os gastos irresponsáveis da Petrobras, que tornam o combustível que usamos o mais
caro do mundo.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mão
Santa, primeiro, quero agradecer a V. Exª, sempre generoso, e digo que vamos sentir muito a sua falta aqui.
V. Exª vai fazer muita falta. Tem sido um companheiro
presente, um grande amigo, mas, acima de tudo, um
Parlamentar muito preocupado com as coisas sérias
do Brasil e com a coragem necessária para denunciar.
O País é infeliz quando não tem oposição corajosa,
que denuncia, que ﬁscaliza, e V. Exª fez parte aqui,
como dissidente do PMDB, num primeiro momento,
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e, depois, no PSC, fez parte da oposição a um governo que consideramos perdulário e que agora deseja,
na continuidade – muda o Presidente, mas o modelo
não muda –, comprar um avião de mais de R$400 milhões. Fizemos a conta rapidamente, há poucos dias,
aqui – eu e o Mozarildo Cavalcanti –, e chegamos à
conclusão de que, com o dinheiro desse avião, daria
para construir 12 mil casas no Programa Minha Casa,
Minha Vida. O avião vai atender à Presidente eleita e,
certamente, à sua equipe, mas atenderíamos 12 mil
famílias com esse dinheiro. Como a reforma do Palácio
do Planalto, uma reforma que vai ser reformada agora,
custou R$111 milhões? É mais do que uma vergonha,
Senador Heráclito, isso é uma afronta à pobreza do
País! Eu até diria, Senador Mão Santa, que devemos
incluir entre as atrações turísticas de Brasília, agora,
o superfaturamento do Palácio do Planalto. É só passar em frente e ﬁcar indignado: onde jogaram R$111
milhões ali?! Quem conhece o palácio por dentro sabe
que é impossível gastar R$111 milhões numa reforma;
e numa reforma malsucedida, que tem que ser reformada antes de ser inaugurada. Portanto, estamos estarrecidos. O Senador Heráclito citou o caso dos aposentados da Vasp, da Varig e da Transbrasil. Com o
dinheiro desses aviões, poder-se-ia resolver o problema
de todas essas famílias, e ainda sobraria. Creio que
bastaria o dinheiro gasto no Palácio do Planalto com
a reforma, para se resolver a situação de todas essas
famílias. Então, não há critério de prioridade. Não há.
O Governo diz que está difícil, que tem que arrochar,
que não pode dar aumento para policiais, que a PEC
nº 300 não pode ser aprovada, que o salário mínimo
não pode ser reajustado para R$600, que os aposentados não podem ter um reajuste melhor, os aposentados da Varig, Vasp e Transbrasil não podem receber
aquilo a que têm direito, no entanto, o Governo tem
dinheiro para jogar fora em uma reforma exagerada e,
evidentemente, na compra de um avião absolutamente desnecessário. Quantos países possuem um avião
tão deslumbrante quanto o Aerolula? O que vão fazer
com o Aerolula? É essa a pergunta, Mão Santa. Nós
estamos, realmente, vivendo um ﬁnal de festa infeliz,
com o Governo Lula, nos seus últimos momentos, em
seus estertores, apresentando toda a sua contradição
interna, com um discurso popular e uma ação perdulária de gastos desnecessário, deixando uma herança
maldita para a sua sucessora Dilma Rousseff.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu agradeço e
incorporo as palavras de V. Ex.
Agora, ﬁco muito frustrado: e o Piauí, Presidente
Collor? V. Exª se lembra da discussão sobre o porto do
Piauí, Luiz Correia, na Comissão de Infraestrutura.
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Com 50 milhões, Heráclito Fortes, estaria concluído o sonho de Epitácio Pessoa. Aí, falam em 400
milhões para um avião, 110 milhões para uma reforminha... E o Brasil e o Piauí? Por isso, nós estamos
nas oposições. É por isso, só por isso.
Presidente Collor, o senhor foi injustiçado. Não
por aqui. Aqui, eu tenho, eu posso! Eu fui prefeitinho
em seu Governo.
Eu me lembro do seguinte: Presidente Collor, no
seu Governo, eu me lembro que a Adalgisa via uma
menina na rua, queria criar uma creche e criava. Tinha.
No seu Governo, funcionou. O senhor foi ﬁel à Constituição. O senhor transferiu aos Prefeitos o que manda
a Carta Constitucional.
A Carta Constitucional diz que o bolo da riqueza tem de ser dividido assim: 22,5% para os Prefeitos
do Brasil; 21,5% para os Governadores dos Estados
e Distrito Federal; 53% para o Presidente da República – era com quanto V. Exª ﬁcava –; e 3% era para os
fundos constitucionais. O FNDE e a Sudene funcionavam. Eu fui lá.
Então, quanto às creches, eu só faria uma pergunta para enaltecê-lo: quantas creches existiam no
Governo do Presidente Collor? Fui Prefeito na época.
Hoje, não tem mais creches. O Governo acabou com
tudo. Os Prefeitos estão com a cuia nas mãos, aqui,
porque garfaram: eles baixaram de 22,5 para 14. Nós
demos 1% e levou três anos para isso chegar aos
cofres.
Então, eu só faria uma pergunta: o antes? Para
as crianças – olhem, eu era Prefeito –, tinha umas 50
creches, que a Adalgisa criou, no maior Município do
Piauí. Hoje, não tem mais nenhuma, porque acabou
a LBA. Acabou.
Agora, entro no item dos aposentados, Alvaro
Dias. Aquela luta de nada valeu. Eu não acredito num
País que desrespeita os velhos. Não acredito.
V. Exª, Collor, teve o exemplo de Lindolfo Collor.
Como um avô funciona.
Barack Obama, que é o maior líder, do país mais
forte, diz: “Eu não sou maconheiro porque fui educado
pelos meus avós”.
Os avós são importantes na estrutura da instituição mais importante, que não é o Poder Judiciário, o
Poder Legislativo e o Poder Executivo, mas a família,
instituição criada por Deus. Essa sim, atentai bem.
Deus não desgarrou seu ﬁlho, mas o botou numa
família, na Sagrada Família de Jesus. No entanto, a
família está desmoronando, porque o Governo capou
o dinheiro dos aposentados. Esse fator previdenciário
não existe, isso é uma imoralidade, isso é uma indignidade! Tiram 40%. Que me entendam: aqueles que
deveriam ganhar R$1 mil, estão ganhando R$600;
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aqueles que deveriam ganhar, que são a maioria, R$
2 mil estão ganhando mil e duzentos.
Agora, eu direi a verdade. Eu repito Cristo: “De
verdade em verdade, eu vos digo que eu sou a verdade, o caminho e a vida”. Por isso eu fui procurado, fui
cassado. Há 48 horas, eu era Senador; depois, a maior
quadrilha, um “Alexandre Quadrilha”, lá foi lá para assaltar, para cassar o Mão Santa, mas eu sou povo a
partir de 2 de janeiro, um povo de vergonha, um povo
de dignidade. Eu sou, Collor, aquele povo que gritou:
liberdade, igualdade e fraternidade. Eu sou esse povo.
Eu digo que o poder é o povo, que é soberano e decide. Eu sou esse povo, Presidente Collor.
Ô José Nery, saia daqui e ensine no Pará, no seu
PSOL, da sua Heloisa Helena, que o Luiz Inácio não
paga a aposentadoria de ninguém; que Ministro não
paga a de ninguém. O meu amigo Garibaldi não vai
pagar a aposentadoria de ninguém. Ele vai para lá e
é meu amigo. Eu pago a minha. Cada um paga a sua.
É mentira esse negócio. Presidente e Ministro não pagam aposentadoria. Aposentadoria é o seguinte: pelas
nossas leis, podemos trabalhar a partir dos 16 anos e
nos aposentar, via de regra, com 70 anos.
São 54 anos de trabalho, via de regra, Acir Gurgacz. V. Exª ﬁca aqui. V. Exª tem a honra do seu pai e
dos seus avós para defender os aposentados. Atentai bem!
Cinquenta e quatro anos de trabalho, Jayme
Campos, 40, 30... Fez um contrato com o Governo,
que desconta a aposentadoria. Aquilo é um cálculo
matemático, atuarial, para devolver. Se são 2 salários,
são 2 salários; se são 10 salários, são 10 salários; 20
salários... O Presidente Luiz Inácio nunca pagou a um
aposentado, nem um Ministro. Cada um paga a sua,
essa é a verdade. Então, fazem um contrato.
Presidente Collor, por que o País está assim?
Porque os nossos avós, corretos, decentes...
Alvaro Dias, V. Exª é avô? Sou melhor avô do
que pai, porque, como pai, eu trabalhava muito e não
via os meninos, só ﬁcava operando. Avô pega aquele
dinheirinho e dá para pagar a faculdade, dá para um
livro, ajuda uma ﬁlha que casou. Então, o que há na
nossa sociedade? Os avós, que ﬁzeram um contrato
para ter as suas aposentadorias, se comprometeram
e não podem cumprir, porque o Governo capou. E o
neto, o ﬁlho: “Vovô me enganou! Meu pai me enganou!”
Não enganou nada. Ele está sendo enganado pelo Governo. Ele foi capado em 40%, e com um agravante,
Presidente Collor.
Presidente Collor, Abraham Lincoln disse: “Não
baseie a sua prosperidade com dinheiro emprestado”.
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Inventaram o empréstimo consignado. Ô José
Nery, você já leu o contrato? Eu li. O senhor operou a
visão agora, mas não lê. As letrinhas são tão pequenas que enganaram os velhinhos do meu Brasil. Dizem
que 40% dos empréstimos tiram-se na boca do caixa.
É o melhor negócio para os bancos, porque, antes de
receberem, já tiraram. Então, não tem inadimplência.
Inventaram os empréstimos consignados, mais
uma deﬁciência para os velhinhos. Então, nossos aposentados estão ruins. Nunca antes, Presidente, suicidaram-se tantos velhos, idosos, por esse problema.
Eu quero lhe dizer: os 40% mais o empréstimo consignado. E aí está.
Alvaro Dias, continue a luta pelos aposentados.
Presidente Collor, lembre-se de Lindolfo Collor,
do seu pai e tal, dos que são importantes na construção de uma família: os avós.
Para terminar, é o seguinte: sei que o nosso Presidente fez caridade. Esse negócio de Bolsa Família
é uma caridade. Não podemos ser contra a caridade.
A Apóstolo Paulo disse: “Fé, esperança e caridade”.
Caridade é amor. Ninguém é contra. Ninguém é contra
a caridade. Ele pode ter sido o pai dos pobres, mas é
a mãe dos banqueiros.
Aqui, termino o último item para entregar ao Alvaro Dias. Está aqui a Folha de S.Paulo: “Lula entrou e
vai sair com os maiores juros do mundo”. Lula, a mãe
dos banqueiros! Digo ao Heráclito para pesquisar qual
a diﬁculdade.
Lá na Inglaterra, o Primeiro-Ministro ajudou os
bancos, e o povo já botou ele pra fora. O Barack Obama ainda hoje está sofrendo as consequências. Eu vi,
na Espanha, o Santander fechando, em diﬁculdade,
falindo. Aqui, os bancos se ajeitam. Está aqui. Luiz
Inácio pode ter sido o “pai dos pobres”, título dado a
Getúlio Vargas, mas ele sai mesmo como a “mãe dos
banqueiros”.
Então, entrego isto à oposição. Vou entregar ao
Alvaro Dias. Ah, o Jayme Campos está aqui, herói, um
nome extraordinário do DEM aqui. Está aí, Heráclito,
um Presidente bom para o DEM. Não é bom não, é o
melhor para a oposição. Quero passar a V. Exª este
documento – porque saímos frustrados – para a oposição continuar a defender esses itens, somando-se
a eles a Petrobras, que o Heráclito citou.
Então, essas são as nossas palavras.
Que saímos daqui como uma Oposição, não raivosa, como fomos acusados, mas como a Oposição
feita por Rui Barbosa. Rui Barbosa não é tido como
raivoso. Por 32 anos nesta Casa, ele foi mais tempo
oposicionista do que governo. Certa feita, até quiseram
que ele continuasse no governo. Um militar, Presidente Deodoro; o segundo, Floriano, iam meter o terceiro,
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aí ele discordou. Ofereceram-lhe a chave do cofre, o
Ministério da Fazenda de novo. Ele disse: “Não troco
a trouxa das minhas convicções por um ministério”.
É isso que os partidos políticos estão fazendo. Mas
nós conﬁamos que vai haver oposição, porque não
há democracia sem oposição. Esta foi a oposição que
ﬁzemos, não contra ninguém, mas para salvaguardar
a democracia, que é a maior riqueza construída pela
humanidade civilizada.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, alternando oradores inscritos e lideranças, ao Senador José Nery, do PSOL
do Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde abordo,
desta tribuna, dois problemas que tenho tratado de
maneira quase que constante, porque parte da triste
realidade brasileira e, talvez, de problemas estruturais, como é a questão da luta pela verdadeira reforma agrária e a luta pelo ﬁm, pela extinção do trabalho
escravo no Brasil, a luta contra a violência no campo,
que aqui tenho denunciado à exaustão e cobrado do
Governo, das autoridades que têm responsabilidade
de tomar providência, para colocar o Brasil num outro
patamar de desenvolvimento, não para poucos, mas
desenvolvimento para todos.
Quando, apesar de tantos problemas, a discussão
sobre a utilização de avião por parte do Presidente da
República passa a ser questão central neste plenário,
talvez seja porque não tenha muito a dizer sobre o
que propor para que o País realmente realize as mudanças necessárias, para garantir a todos os brasileiros e brasileiras as condições mínimas e decentes de
sobrevivência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como disse, vou tratar da luta contra o trabalho escravo, da
luta pela reforma agrária, denunciando a violência no
campo. Faço aqui um relato de dois fatos envolvendo
a prática de trabalho escravo contemporâneo em duas
fazendas no sul do Pará, nos Municípios de Itupiranga
e Brejo Grande do Araguaia. E faço esses relatos, mais
uma vez, para tentar sensibilizar e convencer aos que
têm responsabilidade de decidir, e neste caso cabe ao
Congresso Nacional tomar medidas, votar projetos e
tornar mais efetiva a luta contra o trabalho escravo
contemporâneo.
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O relato feito pela ONG Repórter Brasil, de autoria da repórter Bárbara Vidal, tratando da violência
da escravidão contemporânea, em dois Municípios do
Estado no sul do Pará, reverbero aqui para ver se é
possível convencer da necessidade de que decisões
sejam tomadas, no sentido de ajudarem o Brasil a
avançar no combate a essa prática.
Um pé de manga era o alojamento de
trabalhadores rurais encontrados em situação
de trabalho escravo. Eles faziam parte dos 32
libertados da Fazenda Riacho Doce (antiga
Fazenda Lago Azul), em Itupiranga (PA). Entre as vítimas, havia uma mulher e seis jovens
com menos de 18 anos.
Como não havia abrigo para todos, pessoas dormiam em redes, sob uma precária
cobertura de telha e também sob uma mangueira, conﬁrma o Procurador do Trabalho
Rosivaldo da Cunha Oliveira. Ele participou da
comitiva do grupo móvel de ﬁscalização que
esteve no local. A operação foi coordenada
pelo Auditor Fiscal do Trabalho Benedito de
Lima e Silva Filho.
Os empregados laboravam há aproximadamente um mês e foram aliciados no próprio
Município. Foram contratadas, em sua maioria, para fazer a limpeza do terreno – serviço
conhecido como “roço de juquira” – para a
criação de gado. Outras derrubavam a mata
com motosserras.
Para que pudessem trabalhar, adolescentes portavam documentos com a data de
nascimento alterada. Segundo a ﬁscalização,
a alteração teria sido feita antes da empreitada na Fazenda Riacho Doce. Os seis jovens,
que tinham na realidade entre 15 e 16 anos
de idade, receberam seus direitos trabalhistas na presença das mães. As ﬁchas de cada
um deles foram enviadas ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), para as
providências necessárias à inclusão de suas
famílias em programas sociais.
A jornada era de oito horas diárias, mas
não possuíam qualquer tipo de equipamento
de proteção individual (EPI) – como, botas,
chapéus, óculos, luvas e roupas especiais
para desenvolverem a atividade. Além disso,
utilizavam o mato como banheiro. A única instalação sanitária se encontrava na casa em que
o “gato” (aliciador de mão de obra) residia. A
fazenda está iniciando a atividade pecuária e
ainda não possui sede.
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A alimentação dos trabalhadores era escassa. Comumente se alimentavam de café
com farofa, fornecidos pelo empregador, e
consumiam água sem tratamento algum de
um córrego próximo à propriedade.
De acordo com o Procurador Rosivaldo,
quando o grupo móvel chegou ao local, cerca
de dez pessoas voltavam a pé para as suas
residências no núcleo urbano de Itupiranga
(PA), a 120 quilômetros da fazenda. “Talvez
pegassem uma carona na estrada, pois eles
não tinham dinheiro para o transporte. Estavam inclusive sem comer desde o dia anterior”, relata.
Mesmo sem sinais de ﬂagrantes ameaças, as vítimas não tinham condições físicas
de ir embora sem receber o pagamento. “O
gato [o empreiteiro] buscou os trabalhadores
quando os aliciou na cidade, deveriam fornecer o dinheiro ou alguma condução para que
fossem embora” [conforme aﬁrma o Procurador Rosivaldo]
Os salários dos trabalhadores que receberiam por produção não estavam sendo
pagos em dia. Quando a ﬁscalização chegou,
eles estavam sem receber há 28 dias. O “gato”
mantinha uma conta pessoal em um comércio
próximo à propriedade rural onde o que comprava para os empregados era descontado posteriormente daquilo que efetivamente recebiam.
Ele levava os trabalhadores para esse comércio
e pagava bebidas alcoólicas como forma de
adiantamento para amenizar a insatisfação de
alguns deles. Foram apreendidas duas espingardas na área, usadas para caça, de acordo
com o proprietário [daquele imóvel].
Agentes da Polícia Federal que integravam o grupo móvel identiﬁcaram crime ambiental devido ao desmatamento ilegal. A denúncia
foi levada ao Ibama por meio de relatório.
Foram lavrados 17 autos de infração à
Fazenda Riacho Doce, de propriedade de Edson de Souza Ribeiro. O valor de R$50 mil
das verbas rescisórias foi quitado durante a
ﬁscalização por representante do dono do
imóvel rural. A indenização por danos morais
coletivos foi ﬁxada em R$200 mil e os danos
morais individuais aos adolescentes em R$10
mil para cada um. Uma ação civil pública deve
ser protocolada contra os responsáveis.
Outro fato de escravidão, ocorrido na Fazenda
Rainha do Araguaia, em Brejo Grande do Araguaia,
aponta que nessa fazenda os trabalhadores compravam
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a própria comida e os equipamentos de proteção individual (EPI). Eles usavam botas rasgadas, em péssimo
estado, no desmatamento de área que seria destinada
a pastagem e criação de gado.
Esses fatos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mostram...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, esses fatos aqui relatados em reportagem da ONG
Repórter Brasil, como disse, especializada em denunciar fatos de violência contra trabalhadores rurais em
condições análogas às de escravo, ou mesmo na área
urbana, demonstram o quanto são urgentes as providências, as medidas que efetivamente possam coibir
a prática de trabalho escravo no Brasil, entre elas a
realização de efetiva reforma agrária e a garantia de
educação de qualidade a todas as pessoas.
De outra forma, é importante assinalar que o
Congresso pode fazer muito para combater o trabalho
escravo, especialmente a Câmara dos Deputados, que
guarda na gaveta, há exatos quatro anos, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 438, que prevê a expropriação de áreas, de propriedades onde for comprovado crime de trabalho escravo.
Infelizmente, a bancada ruralista tem feito de tudo
para impedir, com a conivência de alguns partidos e
líderes, que se possa avançar para a aprovação de
uma matéria tão importante.
Por isso, queremos, mais uma vez, dizer à Câmara dos Deputados que chegou a hora de saudar essa
dívida com a luta em defesa da dignidade humana. E
não é compreensível, Sr. Presidente, que esta Legislatura encerre suas atividades sem que votem, aprovem a PEC nº 438, que é fruto do desejo de milhões
de lutadores sociais e dos direitos humanos, para que
possamos, enﬁm, ter um instrumento que, no nosso
entendimento, se equivale a uma segunda abolição – a
lei que vai conﬁscar, se aprovada, bens, propriedades
daqueles que se envolvam com a prática criminosa de
trabalho escravo.
Queria fazer referência ainda ao encontro realizado pelo Ministério Público Federal, pela Pastoral da
Terra e pelo campus da UFPA, em Marabá, que lançou, na última semana de novembro, a Carta de Marabá, divulgando diretrizes para combater o trabalho
escravo, no esforço para que as instituições públicas
e a sociedade participem efetivamente da luta contra
uma chaga social. Muitos de nós aprendemos que
foi extinta a prática criminosa do trabalho escravo há
122 anos.
Portanto, ao renovar aqui a cobrança pela aprovação da chamada PEC contra o trabalho escravo, re-
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aﬁrmamos o compromisso nessa luta para ver o Brasil
livre de violências. O Brasil precisa de instrumentos
eﬁcazes, e a PEC nº 438 se inscreve como um desses instrumentos fundamentais para avançar na luta
contra o trabalho escravo.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, eu queria tornar pública a carta de Frei Henri des Roziers, advogado da Comissão Pastoral da Terra de Xinguara, no
sul do Pará, denunciando a matança na Fazenda Rio
Cristalino, Município de Santana do Araguaia, no sul
do Pará.
Diz a carta de Frei Henri:
De maio a outubro de 2010, quatro trabalhadores rurais, cujos nomes constariam
numa lista de marcados para morrer, foram
assassinados na área ainda não desapropriada da Fazenda Cristalino, ocupada por cerca
de seiscentas famílias desde 2008. As vítimas
foram: o lavrador Paulo Roberto Paim, morador do Retiro 5, pai de dois ﬁlhos menores,
assassinado em 28.5.2010, na estrada do Retiro 5; José Jacinto Gomes, conhecido como
Zé Pretinho, posseiro do Retiro 7, encontrado
morto na sua própria roça, em 26.6.10, com
diversos hematomas no corpo; em 22.10.10 foi
a vez de Givaldo Vieira Lopes, pai de 3 ﬁlhos
menores, morto por dois tiros na estrada do
Lote 04, quando estava andando sozinho, de
motocicleta, teve o corpo muito machucado;
por ﬁm, Lourival Coimbra Gomes, também conhecido por “Baiano”, cujo corpo foi encontrado no dia 24.10.10 na sua própria casa, com
a cabeça decepada, a qual [até hoje] não foi
encontrada.
A ocupação foi feita em 2008 pela FETRAF, numa área não desapropriada de
50.000ha da Fazenda Rio Cristalino (ex-Fazenda Volkswagen). A partir de 2009, muitas
dessas famílias se desligaram da FETRAF e
criaram a “Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais dos Retiros 1 ao 15”
da Fazenda Cristalino, devido a pressão de
um grupo que se diz representante da entidade e que extorque dinheiro das famílias,
ameaçando-as para sair dos lotes que já tinham pago à entidade. Esse grupo persegue
as lideranças da nova Associação, cujos nomes constariam, entre outros, numa lista de
marcados para morrer.
Os nomes de todos os acusados constam
nas diversas ocorrências policiais registradas
pelos trabalhadores na Polícia Civil de Santana
do Araguaia, na Delegacia de Conﬂitos Agrá-
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rios de Redenção (DECA), na Polícia Federal
e junto ao Ministério Público Estadual.
Diante disso, questiona-se:
Até quando as famílias da Fazenda Rio
Cristalino vão ter que esperar pela prisão dos
membros do grupo de extermínio?
Quem será a próxima vítima da “lista” dos
marcados para morrer:...
Eis, portanto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a denúncia, o apelo e a cobrança de Frei Henri
des Roziers, que tem 80 anos de idade, Senador Mozarildo, e se dedica à causa da reforma agrária, da
garantia do direito à terra aos que precisam para dela
tirarem seu sustento, morar e trabalhar.
Faço minhas as palavra de Frei Henri para cobrar das autoridades policiais, da Justiça, sobretudo no
caso dos assassinatos já denunciados, providências
imediatas para que a impunidade não consiga fazer
mais vítimas nessa verdadeira matança que ocorre na
Fazenda Rio Cristalino, no sul do Pará.
Esse apelo e essa cobrança esperamos ver respondidos pelas autoridades do Estado do Pará, porque
é impossível continuar convivendo num clima de tanta
tensão e violência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após as palavras do Senador José Nery, do
PSOL do Pará, que falou pela Liderança, intercalando,
vou chamar um orador inscrito.
Chamo o Senador Heráclito Fortes, por permuta
com o Senador Acir Gurgacz.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a conta-gotas,
estamos começando a tomar conhecimento do Ministério do Governo Lula 3. Porque, na verdade, o que o
Senhor Lula está fazendo é terceirizar mais um mandato ou a prorrogação do Lula 2, como diz o Senador
Pedro Simon.
Se formos ver a escolha ministerial, temos a sensação exata de que Sua Excelência foi quem marcou,
de maneira forte, a ocupação desses Ministérios, com
pessoas da sua mais restrita conﬁança, a tal ponto, Senador César Borges, que o Ministro Mantega, já como
Ministro escolhido para o próximo Governo, levou um
pito dele agora por decisões que o Sr. Mantega anunciou que tomará a partir de janeiro.
Senador Pedro Simon, há um fato curioso nesse
novo Ministério e nessas escolhas. Ninguém está se
preocupando com os reais problemas do Brasil, mas se
nós prestarmos atenção, a disputa a tapa tem sido para
a ocupação de ministérios que têm polpudas verbas
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do Orçamento e que dão acesso ao uso das famosas
emendas de bancada ou emendas parlamentares.
O Ministério da Cultura, com o qual ninguém se
preocupava e para o qual não havia nenhuma corrida para a sua ocupação, agora está sendo disputado
porque, através dele, você pode ﬁnanciar shows, carnavais fora de época e outras coisas mais. O mesmo
está ocorrendo com o Ministério do Turismo. As denúncias de mau uso de recursos nesse Ministério têm sido
gritantes no Brasil inteiro. Daí porque, Senador Jayme
Campos, vê-se disputas localizadas para a ocupação
desses postos.
Outra guerra surda que está acontecendo é com
o Ministério da Saúde. E V. Exª, Sr. Presidente, que
é médico, deve estar vendo isso. Imagine que estão
querendo tirar da articulação política o Sr. Padilha para
colocá-lo no Ministério da Saúde. Ele, que fatiou, na
função que ocupa até hoje, os cargos, a distribuição de
verbas, de recursos, ao ocupar o Ministério da Saúde,
vai transformar uma área que é prioritária para o Brasil
num verdadeiro banco de trocas. É um desrespeito, é
uma desatenção para com a saúde no Brasil.
Deixe o Padilha continuar prometendo verbas,
distribuindo verbas, que é a sua especialidade, mas
deixe que a saúde do Brasil seja administrada por homens competentes e da área. O fato de ele ser médico
sanitarista pouco importa. O Serra é economista e foi o
melhor Ministro da Saúde do País. O problema é que
o Sr. Padilha não tem isenção para ser técnico nesse
Ministério, até porque a badalação do seu nome está
sendo feita de maneira política, o que, com certeza,
irá comprometê-lo quando do exercício, se vier a ser
escolhido, desse cargo.
Para se ter uma ideia, no Piauí, entre o primeiro
e o segundo turno, o atual Prefeito deu uma declaração com todas as letras: “Não posso acompanhar o
candidato do PSDB [de quem o atual Prefeito havia
sido Vice-Prefeito] porque o Padilha se comprometeu a
mandar R$105 milhões de verbas para Teresina”. Isso
foi noticiado fartamente pela imprensa.
Já pensou, Senador Adelmir Santana, fazer esse
loteamento no Ministério da Saúde, trocando-se vacinas, seringas, camisinhas, seja lá que diabo for, por
apoio político?! É inaceitável.
Eu acho que a Ministra Dilma dará o passo mais
errado na sua carreira, ainda não começada, como
Presidente da República, se promover essa escolha,
aceitando pressões de natureza política.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Heráclito, permita-me uma interrupção rápida.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não.

250

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Para registrar a presença nas galerias de um
grupo de professores de várias cidades do noroeste
do Estado de Minas Gerais. Portanto...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Da
cidade de?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Do noroeste do Estado de Minas Gerais.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Noroeste do Estado de Minas Gerais. Que esta visita a este
Plenário, a esta Casa seja proveitosa e que levem para
Minas Gerais o abraço dos Senadores brasileiros.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui vivendo o momento da discussão e da
votação do Orçamento. Se quiserem, Senador Alvaro
Dias, comprovar o que digo, é só examinarem, nos
Ministérios que aqui falei, a verdadeira corrida para a
colocação de verbas, dessas verbas de responsabilidade dos Parlamentares.
Há um relator setorial que vê a grande corrida
dos Parlamentares – é o mesmo relator –: educação
e cultura. Para a educação, são poucas as emendas.
E as emendas para a cultura, agora, transformaramse, Senador Pedro Simon, em uma verdadeira corrida, porque as verbas vão e depois são transformadas
nos famosos carnavais fora de época – no interior de
Minas já deve ter havido isso –, que são patrocinados
geralmente por um parlamentar à custa do dinheiro
público, geralmente com os shows superfaturados. E,
ao lado da rua onde o show acontece, não há esgoto,
a luz é deﬁciente; a cidade não tem hospital, a saúde é
precária, e esse dinheiro é torrado de maneira inescrupulosa, geralmente com a conivência e a participação
até de funcionários dos Ministérios.
Ao falar em Orçamento, não poderia deixar de
registrar meu desapontamento, mais uma vez, com o
tratamento que é dado ao meu querido Estado do Piauí.
Como Senador da oposição, pouco posso fazer, porque
o peso, o rolo compressor da base do Governo limita
os nossos passos. É triste ver que, mais uma vez, o
Piauí não tem um tratamento justo, se o comparamos
a outros Estados. Aliás, a grande esperança que tenho é a de que o Governo Lula acabe, que o Governo
Dilma comece e que se inicie uma atenção ao Piauí,
que não tivemos durante os oito anos.
Senador Simon, quanto a esse Ministério da Dilma
que é escolhido pelo Lula, lá no Piauí está uma euforia
danada. Apontaram seis Ministros, seis piauienses para
os Ministérios. Seis! Até agora, nenhum. O Maranhão,
caladinho, já fez dois: Edison Lobão e Pedro Novais.
O Piauí... Deixe-me lembrar bem aqui dos nomes. Wellington Dias, Governador; João Vicente Claudino, Senador; Ciro Nogueira, Senador eleito; Frank
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Aguiar, que é piauiense, mas é cantor em São Paulo
e foi anunciado para o Ministério da Cultura. Está faltando! Há mais. Bom, e aí o Sr. Padilha, que embora
não seja piauiense, é casado com uma piauiense. E
o Moreira Franco. Há mais: o Zé Pimentel, que embora seja Deputado do Ceará, é piauiense. Carnaval!
Os jornais todo dia noticiando. Até agora, ninguém. O
Maranhão tem dois.
É sempre assim. O Piauí vive de promessa. O
Presidente da República anunciou que vai inaugurar o
hospital universitário. Anunciou na campanha, naquele
discurso em que falou mal de mim e do Mão Santa. E
disse que ainda iria três vezes ao Piauí. Iria a Guaribas, a não sei aonde. E olho no calendário, já estamos
no dia 9 de dezembro, e não vejo essa preparação de
viagem de Sua Excelência para o Piauí. Seria ótimo
que fosse inaugurar o que prometeu.
Senador Jayme Campos, com o maior prazer.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador,
V. Exª tem toda a razão. Tenho certeza de que toda a
sociedade brasileira está preocupadíssima com a escolha dos Ministros, que está sendo feita pela Dilma
Rousseff. Particularmente, acho que ela não indicou
ninguém. A pressão é grande dos partidos que foram
aliados na sua campanha, bem como do próprio Presidente Lula. Tudo leva a crer – imagino – que ela não
teve autoridade suﬁciente para indicar alguns Ministros
da sua própria conﬁança. Até é verdade, quase nada
mudou: alguns foram indicados partidariamente, e outros, por alguns grupos interessados, naturalmente, no
Poder Executivo. V. Exª cita aqui essa farra do boi em
relação às emendas que faziam para os carnavais fora
de época, para os eventos em cidades brasileiras: isso
tinha de parar. Chegou a hora de o Brasil ver que esse
dinheiro que se arrecada para o Governo Federal é
muito pouco diante da necessidade que temos – existe a questão do esgotamento sanitário, da habitação,
das estradas etc., etc. Então, acho que o Brasil tem
de rever o conceito no que diz respeito à aplicação
do dinheiro público e sobretudo exigir que se aplique
nas áreas mais importantes. E não aconteceu só no
Estado do Piauí, Senador Heráclito Fortes. V. Exª diz
aqui que o provável Ministro da Saúde – que hoje trabalha no ministério institucional, o Padilha – prometeu
105 milhões para um Prefeito do PSDB. Imagina-se
que poucos Prefeitos deste País não tenham sido assediados. No Mato Grosso, foi prometido mundos e
fundos, mesmo assim ganhamos a eleição lá: Serra
ganhou no primeiro e no segundo turno. Mas, se V. Exª
vir o tanto de promessas que foram feitas lá, acho que
quatro anos de Dilma Rousseff seriam muito pouco,
diante dos compromissos que ﬁzeram. Se dois, três
Orçamentos da União forem destinados só para Mato
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Grosso, eles serão insuﬁcientes para atender, naturalmente, às promessas: ferrovias, hidrovias, duplicação
de rodovias, construção dos hospitais, etc., etc. Mas
aos poucos a sociedade já está começando a ver que
nada daquilo vai ser concretizado. Hoje davam uma entrevista a uma rádio, no interior do Estado, lá na região
do Baixo Araguaia – um simples e modesto repórter
de emissora de rádio já perdeu a crença, já perdeu a
esperança naquilo que prometeram. Foi o Ministro de
Transportes atual, foi o Diretor-Geral do Dnit. Prometeram dinheiro para fazer uma ferrovia de 1,6 mil quilômetros, demandando-se de Goiás, indo-se a Lucas
do Rio Verde, e uma outra variante, para Vilhena. Então, o povo já caiu na real. Tudo que prometeram não
vai acontecer. V. Exª fala da mestria que tem o atual
Ministro Padilha na distribuição dos recursos na sua
Pasta: imagine lá no Ministério da Saúde, que é um
Ministério hoje... Lamentavelmente a saúde pública no
Brasil é precária. Em termos de saúde pública, temos
vergonha de dizer que somos brasileiros. Portanto, V.
Exª, quando vem aqui fazer essas observações, tem
toda a razão. E acho que qualquer cidadão lúcido, em
sã consciência, que mora neste País, sabe perfeitamente que aquilo que V. Exª está falando aqui retrata
a verdade e é o sentimento do povo brasileiro. Muito
obrigado e parabéns, Senador.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª e vou encerrar, até porque assumi um
compromisso com os companheiros de ser breve. Mas
quero dizer que isso tudo é lamentável.
Esse Sr. Padilha, na campanha eleitoral, foi ao
Piauí. Ele vai quase todo ﬁm de semana para lá. É
justo, é uma questão de vida privada, não tenho nada
com isso, o Piauí agradece.
Havia a inauguração de uma TV digital, Adelmir.
V. Exª imagine: a TV Rádio Clube, fundada pelo Valter
Alencar. V. Exª conhece a história do Piauí. E ele foi
convidado. Sendo convidado, falou. O discurso dele era
como se aquela inauguração, a transformação de TV
analógica para digital fosse obra do Governo. Fez um
discurso que parecia que era o Governo que estava
inaugurando a televisão privada, porque o Banco do
Nordeste emprestou. Desde quando empréstimo bancário, ao juro que se paga, é dádiva?
Mas é isso, é esse o homem que está distribuindo
o currículo pelos gabinetes e forçando para ser Ministro
da Saúde. E é capaz, principalmente por esse discurso aqui, feito por um oposicionista, contra o Governo,
e que o Governo não gosta, que ele seja consagrado
Ministro da Saúde, exatamente por esses fatos. E o
pobre do Brasil é quem vai pagar o pato.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de passar a palavra ao próximo orador
inscrito, Senador Acir Gurgacz, e, em seguida, ao Senador Alvaro Dias, quero comunicar que a Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 682, de 2010 (nº 3.031/2010,
na Câmara dos Deputados), que autoriza a participação brasileira na Força Interina das Nações Unidas
no Líbano (Uniﬁl).
É o seguinte o Projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 682, DE 2010
(Nº 3.031/2010, na Câmara dos Deputados)
Autoriza a participação brasileira na
Força Interina das Nações Unidas no Líbano – UNIFIL.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado, nos termos da Mensagem
nº 671, de 2 de dezembro de 2010, e correspondente
Exposição de Motivos, a participação brasileira na Força
Interina das Nações Unidas no Líbano – UNIFIL.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido ajuste ou que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 671, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos da Lei nº 2.953, de 17 de novembro
de 1956, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências a Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado das Relações Exteriores e da Defesa, relativa à participação brasileira na Força Interna
das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).
Brasília, 1º de dezembro de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva
EMI nº 474 MRE/MD
Brasília, 12 de novembro de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
as Nações Unidas têm atuado na redução das tensões
entre Líbano e Israel. A manutenção da paz entre os
dois países é realizada pela Força Interina das Nações Unidas no Líbano – UNIFIL, operação estabelecida em 1978, pela resolução 425 do Conselho de
Segurança.
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2. O mandato original da Uniﬁl previa a certiﬁcação da retirada das tropas de Israel do Líbano, o
auxílio na extensão da autoridade estatal libanesa; e
a garantia da paz e da segurança no sul do Líbano. A
resolução nº 1.701 (2006), adotada após o ataque israelense ao Líbano, acrescentou ao mandato de Missão
os deveres de monitorar a cessação de hostilidades,
acompanhar e apoiar as forças libanesas, inclusive ao
longo da fronteira em disputa, e apoiar o acesso de
assistência humanitária à população civil e o retorno
de populações deslocadas.
3. A Uniﬁl conta, atualmente, com contingentes
da Alemanha, Bangladesh, Bélgica, Brunei, Catar,
China, Chipre, Croácia, Dinamarca, El Salvador, Eslovênia, Espanha, França, Gana, Grécia, Guatemala,
Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Macedônia, Malásia, Nepal, Nigéria, Portugal, República da Coreia, Serra Leoa, Tanzânia e Turquia, totalizando 11.504 militares e policiais e 981 funcionários
civis. O atual Comandante é o General espanhol Alberto Asarta Cuervas. O orçamento anual da Missão
é de US$519 milhões.
4. A Uniﬁl é uma força de interposição, no sentido
clássico, entre o Líbano e Israel. Sua presença é essencial para a manutenção de ambiente estável na região
e, por esse motivo, ambos os lados têm demonstrado
forte interesse na contínua renovação da Missão. A situação mantém-se calma no sul do Líbano, apesar de
incidentes esporádicos. A interlocução entre o Exército
Libanês, as Forças de Defesa de Israel (FDI) e a Uniﬁl
tem ocorrido de maneira constante por meio de reuniões de coordenação, realizadas sob a presidência do
Comandante Militar da Missão, para superar incidentes
e problemas em sua área de atuação.
5. O Brasil tem participado ativamente de operações de manutenção da paz. Graças à nossa importante e reconhecida contribuição à Missão no Haiti
(MINUSTAH) que elevou o País a 12º maior contribuinte de tropas (agosto/2010), o Brasil vem sendo
procurado para eventualmente contribuir com pessoal
e equipamento para a Uniﬁl. Informalmente, o Comandante da Uniﬁl manifestou entusiasmo com a possível participação do Brasil, em função da credibilidade
das Forças Armadas brasileiras e dos laços históricos
que unem Brasil e Líbano, o que facilitaria a atuação
dos militares brasileiros junto à comunidade local. Representante do Departamento das Nações unidas de
Operações de Manutenção da Paz (DPKO) consultou
informalmente a Missão Permanente do Brasil junto
as Nações Unidas em Nova York sobre o interesse
no preenchimento de 13 postos no Estado-Maior da
UNIFIL, inclusive o de Comandante da Força Tarefa

DEZEMBRO57937
2010

Sexta-feira 10

Marítima (MFT), vislumbrando a sua ocupação por
oﬁciais e praças brasileiros.
6. Eventual participação do Brasil na UNIFIL poderia reforçar nossas credenciais como ator capaz de
contribuir positivamente par a promoção da paz e da
segurança na região. Tal participação seria percebida
favoravelmente pelo Líbano e por Israel. A iniciativa
contribuiria ademais, para o esforço de Vossa Excelência de aumentar a presença brasileira nos termos
relativos ao processo de paz no Oriente Médio. Ao
ajudar a preservar um clima de paz no Sul do Líbano condição necessária para favorecer a retomada
do diálogo entre os principais atores, a participação
na UNIFIL, ampliaria a ação internacional do País na
manutenção da paz e da segurança internacionais e
contribuiria para diversiﬁcar a experiência das Forças
Armadas brasileiras no exterior.
7. Consideramos que eventual participação brasileira poderia dar-se por meio de envio de I oﬁcial
general, 4 oﬁciais superiores e 4 praças todos da Marinha do Brasil, a ﬁm de integrar o componente naval
do Estado-Maior da UNIFIL.
8. Em vista do exposto, submetemos à consideração de Vossa Excelência minuta de Mensagem ao
Congresso Nacional que autoriza participação brasileira
na Força Interna das Nações Unidas do Líbano.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim,
– Nelson Azevedo Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 682, de
2010, vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas, durante
cinco dias úteis, nos termos do art. 376 do Regimento
Interno.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima,
Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no tema que
me traz aqui hoje, faço o registro de dois eventos dos
quais participei na região da fronteira Brasil-Bolívia,
mais exatamente nas cidades irmãs de Guajará-mirim
e Guayaramerin, uma de cada lado do rio Mamoré, que
separa o Brasil da Bolívia.
No sábado, dia 4 de dezembro, participei da
formatura de 500 alunos do Pró-Jovem Trabalhador,
concluído em Guajará-Mirim, com resultado espetacular. Cerca de 40% dos alunos chegaram ao ﬁnal do
curso já empregados, inseridos no mercado de trabalho local. Esse resultado é mais do que positivo, pois
supera a média de resultado normalmente estipulada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que gira em
torno de 30%.
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Portanto, Guajará-Mirim está realmente de parabéns. Estiveram presentes o Prefeito Atalíbio José Pegorini; o Presidente da Associação Comercial, Márcio
Badra; secretários municipais; Rodrigo Mello, Superintendente Regional do Trabalho; vereadores e demais
representantes da sociedade organizada de GuajaráMirim e de Rondônia.
Foi realmente um grande evento que, se Deus
quiser, será repetido mais vezes não só em GuajaráMirim, mas em várias cidades do Estado de Rondônia
e em várias cidades brasileiras.
Quero cumprimentar o nosso Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, e toda a equipe do Ministério pelo seu
trabalho, pelo desempenho do Ministério do Trabalho,
Ministério do nosso Partido, o PDT.
Do lado boliviano, participamos do Primeiro Encontro Binacional sobre Políticas de Fronteiras, que
teve dois dias de duração, começando no domingo e
se estendendo até a segunda-feira. Na ocasião, participamos como mediador dos debates que giraram
em torno de temas como a situação social, cultural e
econômica de nossas nações.
Discutimos a construção da ponte binacional que
ligará o Brasil à Bolívia. Também pusemos em pauta
os estudos de impactos para a construção da hidrelétrica de Ribeirão, assim como os temas sobre corredor
bioceânico (ligando o Atlântico ao Pacíﬁco), saúde,
educação, zona franca e meio ambiente.
Estiveram presentes autoridades do Brasil e da
Bolívia. Do lado brasileiro, junto comigo, o Senador da
República Valdir Raupp; o prefeito Atalíbio Pegorini,
de Guajará-Mirim; o Presidente da Câmara Municipal
de Guajará-Mirim, Célio Targuing; a Deputada Federal
Marinha Raupp; o Superintendente do Dnit de Rondônia, José Ribamar da Cruz Oliveira, e Rodrigo Melo,
do Ministério do Trabalho. Do lado boliviano, estiveram presentes autoridades nacionais e do município
de Guayaramerin, como os Deputados Juan Carlos,
Miguel Ruiz; o Cônsul da Bolívia em Guajará-Mirim,
Marco Antonio Ayala; o Alcaide de Riberalta, Mauro
Cambero; o Alcaide municipal de Guayaramerin, José
Alexander Gusmán Maldonando; o Presidente do Conselho Municipal Juan Carlos Buendía Antenaza, além
de Jéssica Jordan, Diretora da Ademaf, representando
o governo boliviano.
Visitamos as obras da rodovia, do lado boliviano,
que ligará aquele país com o Brasil. Em seguida, arrematamos o encontro com a assinatura de uma carta
de intenções selando compromissos em prol dos dois
países. Por ﬁm, recebemos homenagem de cidadão de
Hóspede de Honra Brasileiro em Guayaramerin.
Quero aproveitar este momento também para falar
de um tema de extrema importância para o País e que
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precisa estar na pauta do Congresso Nacional urgentemente. Não podemos deixar que sua votação ﬁque
para o ano que vem. Estou falando aqui da reforma do
Código Florestal Brasileiro, o PL nº 1.876/99, já aprovada na Comissão Especial da Câmara e que agora
precisa ir para a votação no plenário daquela Casa.
O mais complicado é que este assunto já está
sendo discutido há mais de dez anos no Congresso e
não avança justamente por conta de interpretações repletas de interesses individuais ou simplesmente pela
falta de conhecimento da matéria e também da falta de
contato com a realidade ambiental e rural brasileira.
É conhecido por todo mundo que o Brasil tem
as melhores condições do planeta para a proteção do
meio ambiente e o desenvolvimento do agronegócio de
forma sustentável. Basta dizer que, em duas décadas,
nossas áreas protegidas duplicaram, chegando hoje
a 175 milhões de hectares. Nesse período, a produtividade total da agricultura brasileira, ao invés de cair,
cresceu 5% ao ano, quando, nos maiores produtores
agrícolas, incluindo os Estados Unidos, a atividade
agrícola cresceu menos de 2% com todas as suas
áreas já degradadas.
Portanto, Sr. Presidente, está na hora de deﬁnirmos um marco legal consistente para conciliarmos a
conservação ambiental, a proteção das unidades de
conservação, da biodiversidade e o desenvolvimento
do agronegócio. Essas duas funções essenciais para
a sobrevivência do homem – a proteção ambiental e a
produção de alimentos – precisam caminhar juntas, e
não vivendo em conﬂito, como assim preferem as entidades ligadas ao ambientalismo internacional.
Precisamos incluir o homem no debate ambiental
e respeitar todas as formas de vida, sem radicalismo,
para que possamos concentrar esforços na produção e
na 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 urgente no plenário da Câmara Federal.
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, falsos
ambientalistas, ruralistas e produtores rurais.
Quem lê 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 percebe que ele avança em
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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 conservacionista 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 restauração das Áreas de Preservação Permanente, as APPs.
Trata-se do princípio da restauração plena das matas
ciliares e outras APPs, deﬁnidas pela geograﬁa de cada
propriedade. Essa restauração seria incentivada pela
possibilidade do cômputo das APPs na área de 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 das encostas dos morros, o arroz irrigado de
várzea e o boi pantaneiro, entre outros.
Parece desnecessário, mas é sempre preciso reaﬁrmar, como tem feito, de forma incansável, a Senadora Kátia Abreu, do DEM de Tocantins e Presidente da
Confederação Nacional da Agroindústria, CNA, sobre
o principio 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 por lei. Foi exatamente isso que
ocorreu no meu Estado de Rondônia, onde milhares de
colonos receberam terras da reforma agrária nas décadas de 60, 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
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Paulo a terem, no máximo, cinco andares, cabendo
unicamente aos proprietários atingidos adequarem-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 do 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, 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. 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
o mais rápido possível.
Encerro a minha participação hoje lamentando
notícia veiculada esta semana, de que o Banco do Brasil
vai deixar de oferecer crédito a produtores de soja que
plantem em áreas desmatadas na Amazônia.
A decisão foi tomada nesta semana como resultado da adesão do Banco à Moratória da Soja, lançada em 2006, com o objetivo de não comercializar soja
produzida em áreas desmatadas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – É preciso
ﬁcar claro que não dá para generalizar essa situação.
Muitas áreas de plantio de soja na Amazônia eram
originariamente de campos, onde não havia ﬂorestas.
Muitas outras áreas foram desmatadas porque assim
exigia o Governo Federal na época dos anos 70 e 80.
Somente obedecendo às normas do Governo é que o
produtor tinha direito à posse da terra.
Eu mesmo tenho um projeto tramitando nesta
Casa, o de nº 144, de 2010, para fazer justiça a esses
produtores rurais, muitas vezes pequenos produtores
que se encontram hoje impossibilitados de fazer esse
reﬂorestamento para a cobertura de 80% da mata. Isso
porque eles vão simplesmente quebrar e são considerados ilegais.
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Por isso, eu digo que cada caso é um caso e que
o Banco do Brasil, que é hoje o maior ﬁnanciador rural
do País, deve olhar...
(Interrupção do som.)
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – O Banco
do Brasil, que é hoje o maior ﬁnanciador rural do País,
deve olhar com muita atenção para essa medida, para
que sejam evitadas injustiças. Somos contra o desmatamento criminoso, mas é preciso fazer justiça com os
colonos que atenderam ao chamado do Governo Federal e que hoje são considerados ilegais.
Era isso o que tinha para colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir
Santana, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Parabéns, Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra, pela Liderança do PSDB do Paraná, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, hoje, o Governo anunciou
o último balanço do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), da gestão do Presidente Lula. Lamentavelmente, tenho de dizer aquilo que penso: se o Governo
maquiou todos os balanços, por que não haveria de
maquiar o último deles? Mas, apesar da maquiagem,
o balanço revela o fracasso e, sobretudo, demonstra
que o Governo sempre foi espetaculoso ao anunciar e
medíocre ao executar. É um Governo competente no
anúncio e incompetente na execução.
É por essa razão que, todos os anos, tomamos
conhecimento de que Ministros devolvem dinheiro ao
Tesouro Nacional, porque não conseguiram aplicá-lo.
E é por essa razão que veriﬁcamos um desempenho
píﬁo, apesar de o Governo usar números da execução
orçamentária, não da execução física. Uma coisa é
execução orçamentária, é o que se gastou; outra coisa
é execução física, o que se executou do total da obra
prometida. Se consideramos a execução física especialmente de setores essenciais para a população,
como saneamento básico e habitação, é deplorável
aﬁrmar, mas a execução é claudicante.
Sr. Presidente, o PAC é uma sigla. As obras que
são consideradas um programa são obras existentes
naturalmente em qualquer governo. A sigla foi utilizada
para o marketing, para a publicidade. O que é preciso dizer é que há um superfaturamento revoltante em
boa parte das obras do PAC, especialmente naquelas
situadas no âmbito da administração da Petrobras, so-
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bretudo duas delas: a Reﬁnaria Abreu Lima, em Pernambuco, e a Getúlio Vargas, no Paraná. Uma delas,
a de Pernambuco, tem um superfaturamento previsto
de US$2 bilhões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 2010,
apenas 23,8% das obras do PAC foram efetivamente
pagas, e esse valor inclui os chamados “restos a pagar de anos anteriores”. Vejam que não dizem respeito
ao ano anterior, mas a três anos anteriores. E, agora,
anuncia-se que R$40 bilhões do PAC-1 ﬁcarão para
a Presidente Dilma Rousseff pagar. É uma herança
maldita do PAC que se transfere à nova Presidente,
que foi antes denominada “Mãe do PAC”.
O Ministro da Fazenda anunciou que ocorreriam
cortes no PAC a partir do próximo ano, e o Presidente
Lula não gostou. O Presidente Lula puxou as orelhas do
Ministro Mantega. A frase de Lula é a seguinte: “Vocês
acham que estou com cara de que será cortado um
centavo do PAC?”. Fica a indagação: o Presidente Lula
continua Presidente em 2011? O Ministro Mantega, depois, voltou atrás e disse que não era bem aquilo que
havia dito, que o PAC continuaria, que apenas obras
novas seriam adiadas, que as obras em execução teriam continuidade.
Portanto, Sr. Presidente, o que estamos veriﬁcando na leitura do último balanço do PAC é que houve
a geração de falsa expectativa e, como decorrência,
uma enorme frustração de resultados. Esse não é o
resultado prometido pelo Presidente Lula.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, se eu tiver um terço do tempo que foi usado
pelo Mão Santa, já estará bom para mim! Mas vou
concluir rapidamente.
O que o Presidente anunciou não foi isso, foi muito mais do que isso. Aquilo de que o Brasil necessita
em termos de obras não é apenas isso, é muito mais
do que isso. Obras de infraestrutura exigem, segundo
especialistas, US$30 bilhões por ano de investimentos. O Governo investiu, nos últimos anos, em média,
menos de R$10 bilhões em obras de infraestrutura.
Estamos plantando um apagão logístico de médio e
longo prazo.
Por que isso ocorre, se há recursos? No setor
aeroviário, por exemplo, a Infraero dispõe de recursos.
Por que não há execução de obras? Por que o desempenho é deplorável, porque há incompetência administrativa, e isso começa na composição do Ministério.
Veja o modelo adotado para a escolha de Ministros.
Os critérios da competência, da qualiﬁcação técnica e
proﬁssional, da eﬁciência de gerenciamento e da probidade passam ao largo do modelo adotado pelo Gover-
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no Lula e, agora, pelo Governo Dilma Rousseff para a
composição do Ministério. E me perdoem aqueles que
eventualmente possam ter a exigida competência para
exercer a função, mas, de modo geral, o Ministério que
se compõe e se anuncia não é o Ministério dos sonhos
dos brasileiros; ao contrário, é um Ministério fraco. Infelizmente, nós temos de aﬁrmar que é um Ministério
fraco, que atende a interesses político-partidários e
não guarda nenhuma relação com as aspirações da
sociedade de eleger alguém que escolha bem, constitua e organize um governo de eﬁciência técnica, de
qualiﬁcação proﬁssional e de resultados objetivos. O
Ministério é fraco, eu repito.
Concedo um aparte, com a permissão do Presidente, ao nosso Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Alvaro Dias, eu também queria chamar a atenção do
Senador Pedro Simon pra este fato aqui. Eu tive a curiosidade de acessar aqui, na Internet, um site chamado
Controller, Senador Jayme Campos. Prestem atenção!
Controller é um site que mostra o mercado de aviões
usados no mundo. O Brasil está comprando um avião
por US$550 milhões. E aqui, Senador, você tem um
avião, um Airbus 340, que pode fazer o que o Lula quer:
vôos transcontinentais. Ele vai para onde ele quiser
nesse avião – estou lendo aqui aleatoriamente. É um
avião de 1997, novo, por US$35 milhões de dólares.
Há vários. Eu estou citando este porque dão o preço,
é um avião VIP. Mas nós vamos comprar um avião de
US$ 500 milhões. Você pega um avião desses, manda
para a fábrica, que faz a sua resselagem e o adapta
aos caprichos e às vaidades do governante, e o avião
está aí. Mas o Brasil quer comprar um por US$550 milhões, Sr. Presidente. Eu tive a curiosidade de fazer a
pesquisa e aproveitei o gancho do discurso de V. Exª
para fazer o registro. Se ele não quiser Airbus, se ele
quiser Boeing, tem também! Era só para ﬁcar o registro, Senador Alvaro Dias. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Heráclito, pelo oportuno registro que faz V.
Exª. Realmente, nós estamos vivendo um momento de
desperdício. O Governo é perdulário, gastador, é um
Governo que inchou, cresceu, engordou, promoveu a
superposição de ações e paralelismos desnecessários
para abrigar aqueles que oferecem apoio intransigentemente ao Governo, mesmo quando ele erra, mesmo
quando as falcatruas se apresentam. Mesmo quando
se instala a imoralidade na Administração Pública, o
apoio é recorrente...
(Interrupção no som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... porque
há moeda de troca, Sr. Presidente.
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Eu vou concluir, atendendo aos apelos da campainha, porque agora a campainha se tornou rigorosa.
Nem sempre ela é rigorosa. Para alguns, ela é rigorosa;
para outros, não é rigorosa. Neste momento, a campainha está eﬁciente, está sendo acionada constantemente. Mas eu vou concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Senador Alvaro Dias, levando em conta que o
senhor fala pela Liderança, eu segui aqui, regimentalmente, o que me foi explicado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exato, mas
o Regimento já foi esquecido há muito tempo aqui na
Casa em matéria de discursos da tribuna. Todos os horários são todos os horários e o tempo é interminável.
Nós ﬁcamos ali, pacientemente, ouvindo. Coincidentemente, eu estou aqui, agora, ouvindo a campainha
tocar insistentemente. Mas não há problema. Nós vamos encerrar o nosso pronunciamento dizendo que é
deplorável esse modelo...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Ainda bem
que agora V. Exª está a caminho da Liderança. Agora,
o Congresso é seu.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Está certo, Senador. O Senador Pedro Simon é daqueles que,
desta tribuna, falam mais do que o Fidel Castro. Já
houve discurso do Senador Pedro Simon aqui que
bateu o recorde do Fidel Castro, embora o discurso
do Senador Pedro Simon seja um discurso que eu
aplauda mais.
Eu quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que é
uma afronta ao povo brasileiro, um deboche, a constituição do Ministério sem levar em conta os critérios
da competência, da qualiﬁcação técnica e proﬁssional e da probidade. Lastimavelmente, o modelo que
se praticou antes é o que se pratica hoje, e se repete,
inclusive, nos governos estaduais. Isso signiﬁca puxar
para baixo a qualidade da Administração Pública em
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Seguindo a ordem dos oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Jayme Campos. Em seguida,
pela Liderança do PR, ao Senador César Borges.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Adelmir Santana, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de falar um pouco sobre meu querido
Estado do Mato Grosso nesta oportunidade.
Quando a fertilidade da terra resolve premiar o
esforço e a obstinação do homem, o resultado é sempre a fartura e o progresso. Desde tempos imemoriais,
as colheitas generosas impulsionavam os avanços
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econômicos e sociais da civilização. A escassez, ao
contrário, representava a guerra e a miséria.
Para plantar e comercializar de forma célere e
proﬁssional, a humanidade aprimorou a técnica e a logística de produção até alcançar métodos soﬁsticados
de controle das lavouras e da criação de animais, da
conservação e do transporte destes gêneros.
Portanto, a boa colheita é sempre motivo de regozijo e satisfação coletiva. Ela proclamava, Senador
Gilvam Borges, tempos venturosos e preconizava a
supremacia de um povo. O mundo mudou, mas a safra continua sendo o principal indicador do desenvolvimento de uma comunidade.
Por isso mesmo, ao anunciar a descoberta do torrão brasileiro, Pero Vaz de Caminha, em missiva ao rei
de Portugal, já se mostrava otimista com a fecundidade
de nossas terras. “Em aqui se plantando, tudo dá”, escrevia ele, de forma profética, nos idos de 1500.
Pois bem, nosso solo é fértil e abundante; nossa
gente é destemida e laboriosa; mas faltam-nos visão
estratégica e investimentos em infraestrutura. Isto foi
o que apurou reportagem exibida, segunda-feira, no
Jornal da Globo. Os jornalistas Flavio Fachel e Jonas
Campos mostraram as diferentes realidades para quem
planta soja nos Estados Unidos e em Mato Grosso.
Se aqui o grão atinge uma produtividade espetacular, em média 11% superiores ao conseguido nas
plantações norte-americanas, lá a lucratividade é que
pesa a favor deles. A equação é simples: no Brasil, a
perda de rentabilidade ocorre na deﬁciência da logística do transporte e na armazenagem.
Segundo explica a reportagem, a tonelada de soja
tem preço ﬁxado em pregão internacional, portanto ela
vale US$480 tanto em nosso País quanto na América do Norte. Porém, ao chegar ao seu destino ﬁnal,
o produtor mato-grossense apura o lucro de US$328
por tonelada, enquanto o sojicultor ianque obtém renda de US$458 pelo mesmo produto. Ou seja, nosso
agricultor deixa US$130 pelo caminho.
Mesmo estando no Meio Oeste, a soja americana anda no máximo 50 quilômetros de caminhão até
chegar aos elevadores das barcas que a escoarão
por via ﬂuvial até os portos do Atlântico, na região sul
do país.
Da Fazenda Joanildes, em Nova Ubiratan, em
meu Estado do Mato Grosso, onde a reportagem foi
produzida, até o terminal ferroviário de Alto Araguaia,
na divisa com Goiás, nossos grãos viajam cerca de
mil quilômetros.
Neste percurso extenuante e perigoso, ao longo
da BR-163, o caminhão que foi recarregado no Município de Sorriso cruzou buracos, acidentes e uma ﬁla
interminável de carretas. Dezoito horas depois, chegou

257

Dezembro de 2010

a sua paragem. Embarcada na composição, a soja leva
mais três dias e meio até chegar ao porto de Santos.
Mas, Sr. Presidente, as terras mato-grossenses
oferecem sua produtividade ímpar ao agricultor, porém
a logística, deﬁcitária e atrasada, subtrai a sua lucratividade. Sem hidrovias, ferrovias e meios de armazenagem condizentes com nossa importância no cenário
agrícola internacional, os espetaculares resultados de
nossas safras vão perder o viço econômico.
Mesmo assim, relatam os repórteres da TV Globo, há um crescente interesse dos lavradores americanos na produtividade local, tanto que alguns deles
visitam e até adquirem terras em Mato Grosso.
Nossa pujança está atraindo a cobiça internacional, mas nossos governantes ainda estão adormecidos em berço esplendido, negando-se a enxergar o
valor econômico e social dos cerrados brasileiros, de
onde brota ouro em grão, de onde sai o superávit da
balança comercial do País e para onde uma nação
produtiva caminha.
Mato Grosso precisa ser contemplado com investimentos maciços em sua infraestrutura econômica, principalmente nos corredores de exportação de
sua exuberante produção agropastoril. Precisa que
os trilhos da Ferronorte prossigam até Rondonópolis,
depois Cuiabá, caminhando para o médio norte do
Estado do Mato Grosso. A Ferrovia Centro-Leste precisa sair do papel.
Por outro lado, a pavimentação asfáltica da BR
–163 deve ser concluída no trecho entre Mato Grosso e o porto de Santarém, no Estado do Pará. Assim,
uma nova rota se abre para o escoamento de nossa
colheita para os países asiáticos e a Europa.
Outra alternativa é a ligação rodoviária entre nossos campos produtivos e os portos do Pacíﬁco, com o
trajeto sendo feito através de Cáceres, que é um Município da região oeste do Estado, San Mathias, até o
litoral chileno, em Arica, e o peruano, em Ilo.
Além disso, a experiência americana com as hidrovias deve ser introduzida no País. Temos, por exemplo,
a hidrovia Teles Pires–Juruena–Tapajós, que irá reduzir
os custos de transporte e a tensão sobre as rodovias,
sempre congestionadas e esburacadas.
Sr. Presidente, eu gostaria de manifestar meu
entusiasmo com a correção das informações e a ﬁrmeza da linha editorial impressa nesta e em tantas
outras reportagens do Jornal da Globo, requerendo à
Mesa Diretora da Casa que sejam enviados votos de
congratulações do Senado à direção de jornalismo da
TV Globo, aos apresentadores e editores-executivos
do telejornal noturno da emissora, Christiane Pelajo e
William Waack, e aos repórteres Flavio Fachel e Jonas Campos.
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Produzir um país justo e próspero começa justamente com a compreensão das nossas deﬁciências estruturais e o relato corajoso dos exemplos de superação
e de crença no trabalho como ferramentas para construção de uma sociedade fraterna e progressista.
Se nosso solo é bom, nossa gente é especial.
Então, nada nos falta para semear um futuro melhor.
E quero concluir, Sr. Presidente, dizendo da importância do Governo investir em infraestrutura. Mato
Grosso tem dado uma contribuição enorme para o Governo Federal, sobretudo para a nossa balança comercial. Todavia, é muito precária a questão da logística e
da infraestrutura, tendo em vista que, lamentavelmente, transportamos nossa produção por quase 1.600 ou
1.700 quilômetros até que se atinja os grandes portos:
o porto de Paranaguá ou o porto de Santos.
Senador Adelmir Santana, que é um brilhante
e operoso Senador da República, como os demais
Senadores aqui presentes, espero que revejamos os
conceitos das concessões dos serviços elétricos, ou
seja, para a construção das usinas hidrelétricas no
Brasil, tendo em vista que os grandes potenciais hidráulicos que podemos explorar de forma racional e
auto-sustentável, as nossas hidrovias.
Agora mesmo estão sendo licitadas cinco concessões no rio Teles Pires, ou seja, Juruena-Teles PiresTapajós e, lamentavelmente, Senador César Borges,
não está prevista nenhuma das eclusas. Após a conclusão da obra, a implantação de eclusas ﬁca muito
oneroso, Senador João Durval, como foi o caso de
Tucuruí. Passaram-se 20 anos... Aquela obra que, se
fosse construída no início, custaria, no máximo, R$100
milhões, custou, para os cofres públicos, R$2 bilhões.
E atravancou e atrasou o desenvolvimento dessa região do Brasil.
Portanto, nós temos de, obrigatoriamente, aqui,
fazer um projeto de lei exigindo que em qualquer implantação de usinas neste Brasil, desde que os leitos
dos rios permitam explorar sua navegabilidade, o Governo Federal entre com as eclusas e, naturalmente,
aquele que ganhar a concessão, faça as usinas hidrelétricas nos leitos dos rios de nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, o apelo que faço à futura
Presidente da República, Dilma Rousseff, é no sentido
de melhorar a logística, não só de Mato Grosso, mas
do Brasil; sobretudo a de Mato Grosso, porque temos
suﬁcientes cargas para exportar e, mais ainda, precisamos de um transporte intermodal condizente com
nossa realidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Senador Jayme Campos, sua solicitação de co-
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municação à TV Globo, ao Sistema Globo, será feito
na forma do Regimento. Parabéns a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Pela Liderança do PR, concedo a palavra ao
Senador César Borges, representante da Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nobre Senador Adelmir Santana, nobres Senadores, o
País vive na expectativa de um novo governo a partir
de 1º de janeiro de 2011, governo que foi eleito democraticamente pela maioria dos votos da população,
dos eleitores brasileiros.
A eleição da Presidente Dilma Rousseff se deu
numa disputa democrática em que os partidos organizados do nosso País posicionaram-se, inclusive numa
eleição que foi ao segundo turno, e todos os candidatos
se compunham em alianças, em coligações. A coligação vitoriosa foi a da Presidente eleita, Dilma Rousseff,
e se deu num conjunto de partidos.
Então, Sr. Presidente, nada mais correto, mais
justo – e nós vivermos numa democracia, num regime é presidencialista – que nós nos aproximemos um
pouco do sistema parlamentarista, em que normalmente os Ministros são indicados pelos partidos. São
os políticos que exercem os diversos Ministérios; é o
Parlamento que forma o governo. Técnico é técnico,
está ali para assessorar, para dar informações, mas a
decisão, essencialmente, em qualquer governo, é uma
decisão política. Então, não vejo absolutamente nada
de mais – até porque eu faço parte da classe política,
Senador Gilvam – que a escolha se dê prestigiando
os partidos políticos que compuseram a aliança vitoriosa. E eu conﬁo nos políticos, não poderia ser de
outra forma.
Eu acho uma distorção e um desserviço à democracia quando se critica a escolha de políticos para
compor um Ministério. O político, necessariamente, tem
que ser um homem de ampla visão e conhecimento,
que possa desempenhar qualquer função dentro do
Executivo. Não é porque eu sou engenheiro que só
posso desempenhar funções de engenharia; não é
porque eu sou médico que só posso desempenhar
funções ligadas ao setor médico. No momento em que
eu sou político, preciso ter uma visão global, universal
da máquina pública.
Então, eu quero aqui, data venia, discordar daqueles que vêm criticar um Ministério, que está em
formação, onde se prestigia a classe política e os partidos políticos.
Daí porque, Sr. Presidente, venho a esta tribuna,
hoje, para parabenizar a Presidente Dilma pela escolha
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do Ministro dos Transportes, na ﬁgura do nosso colega,
político, Senador, ex-Prefeito de Manaus, candidato a
Governador do Amazonas, Alfredo Nascimento, que
foi escolhido – e conﬁrmado ontem – para assumir a
Pasta dos Transportes.
E não apenas está ali o Ministro Alfredo Nascimento como Presidente que é, hoje, do PR, Senador
da República, eleito pelo Estado do Amazonas, político
competente que é, mas também está um ex-Ministro
dos Transportes do Governo Lula, que mostrou competência à frente do Ministério, recuperando a grande
malha rodoviária federal brasileira.
Eu cito o exemplo da Bahia. Eu fui para o PR
exatamente pelas mãos de Alfredo Nascimento e tive
oportunidade, junto com a bancada de Deputados Federais do PR do Estado da Bahia, e, graças à responsabilidade e generosidade do Governo Federal com
o nosso Estado e do Ministro Alfredo Nascimento, de
recebermos dotações de mais de R$3,6 milhões para
recuperar os 3,5 mil quilômetros de estradas no Estado
da Bahia, de processos de êxito, como, por exemplo, a
concessão das BRs 116 e 324, que está em curso – e
as melhorias já estão sendo vistas –, tanto que, dentro
em breve, teremos funcionamento a contento dessa
rodovia importantíssima que é a BR-116 na Bahia.
E, amanhã, o Presidente Lula estará na Bahia
dando ordem de serviço para o início de uma obra
importantíssima para o meu Estado e para a o Brasil,
uma obra estruturante, a chamada FIOL – Ferrovia de
Integração Oeste-Leste, que vai rasgar todo o Estado
da Bahia, do Oceano Atlântico até o interior do País,
ligando o Porto Sul, que será construído no Estado da
Bahia, até a cidade de Figueirópolis, no entroncamento da Norte-Sul.
Então, Sr. Presidente – e V. Exª já assinalou que
usei o meu tempo –, eu queria aqui, pela Liderança
do PR, saudar a indicação, mais uma vez, do competente Senador...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Intervenção fora do microfone.) – (...) e político amazonense, Alfredo Nascimento, para dirigir as ações do futuro Governo da Presidente Dilma com relação a essa
área tão importante da infraestrutura do nosso País,
em especial a infraestrutura ligada ao setor rodoviário
e ao setor ferroviário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Parabéns, Ministro... Senador César Borges. Já
o vejo no Poder Executivo, com um discurso tão brilhante e tão vibrante.
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Pela ordem dos oradores inscritos, Senador Eduardo Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Adelmir Santana, quero aqui
assumir um compromisso com o Senador Eduardo
Azeredo. Quero assumir o compromisso com V. Exª
de que falarei apenas por cinco minutos, pela atenção
que tenho com V. Exª.
Quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, requerer
– e espero que todos os Senadores estejam de acordo
– que possamos também agora, além do acordo com
respeito à Marinha, considerar o PDS nº 627, de 2010,
que aprova o texto do Acordo Internacional do Café, de
2007, assinado pelo Brasil em 19 de maio de 2008, e o
PDS nº 628, de 2010, que aprova o texto do Acordo do
Mercosul Preferencial entre o Mercado Comum (Mercosul) e a União Aduaneira da África Austral (Sacu),
integrada pela República da África do Sul e Botswana,
Reino do Lesoto, República da Namíbia, Reino da Suazilândia, assinado pelos Estados partes do Mercosul
em Salvador em 2008 e pelos Estados membros do
Sacu também, este em abril de 2009. Ambos se encontram prontos para serem apreciados.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa também um
requerimento assinado por pelo menos seis Senadores. Inclusive, a proposta original é que façamos uma
sessão especial de homenagem, no dia 16 do corrente, quinta-feira próxima, ao centenário de Noel Rosa
e, na mesma sessão, a homenagem ao nascimento
do compositor e cantor Adoniran Barbosa, pois ambos
são esteios da Música Popular Brasileira. Inclusive, fui
informado ontem de que o próprio Coral do Senado
aqui estará presente para conosco homenagear tanto
Noel Rosa quanto Adoniran Barbosa.
Trata-se de uma iniciativa do Senador Inácio
Arruda, mas, quando eu soube, avaliei que seria importante também homenagearmos o autor de tantas
músicas cantadas pelo povo brasileiro, a exemplo de
Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e tantas outras
que poderemos aqui todos cantar juntos na próxima
quinta-feira.
Acredito que já está em suas mãos, Presidente, o
requerimento assinado pelos Senadores presentes.
Com respeito às observações dos diversos Senadores, como o Heráclito Fortes e o Alvaro Dias, que
ﬁzeram uma avaliação crítica da designação até agora
dos Ministros e Ministras escolhidos pela Presidente
Dilma Rousseff, eu quero, diferentemente deles, anunciar o meu contentamento e admiração que tenho pelas
pessoas designadas. Todas até agora correspondem
a valores de excepcional qualidade, e tenho convicção de que a Presidente Dilma Rousseff está fazendo
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uma escolha com a maior tranquilidade, dignidade e
com o apoio dos 56 milhões de brasileiros que deram
seus votos a ela.
Inclusive, Sr. Presidente, quero aqui registrar,
hoje, que o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística informou – e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou essa notícia no seu diálogo hoje com as
bancadas de Deputados Federais e Senadores, ali no
Palácio do Planalto – que a economia brasileira, este
ano, está tendo um crescimento do Produto Interno
Bruto da ordem de 7,5%. É uma notícia alvissareira.
Signiﬁca que o Brasil, de fato, saiu muito bem da crise econômica, e com extraordinário vigor. Felizmente
estamos sentindo isso por toda parte, inclusive, por
exemplo, no Ceará, onde o Senador Tasso Jereissati
ontem avaliou que as coisas não estavam tão bem.
Mas são os números que dizem. É o crescimento da
economia a taxa de 7,5%, é o coeﬁciente de Gini que
está diminuindo para 0,53, para 0,52, quando estava
em 0,59 no início da década.
São notícias muito alvissareiras. Aqui digo do
entusiasmo do Presidente Lula com o Programa Luz
para Todos, quando ele disse hoje, no lançamento do
PAC: – Quando a Dilma me fez a proposta do Programa
Luz para Todos, nós trabalhávamos com os números
do IBGE de que havia dois milhões de residências no
Brasil que não tinham energia elétrica. Nós nos propusemos a fazer dois milhões. Quando nós atingimos
os dois milhões, em 2009, os nossos companheiros
que tinham entrado em campo para fazer o Luz para
Todos descobriram que o IBGE estava defasado, que
os números do IBGE, que não eram mais dois milhões,
eram dois milhões e novecentos e poucos mil. Fui a
Recife, e nós assumimos o compromisso de fazermos
mais 900 mil. Agora, eles foram em campo para fazer
as 900 mil e descobriram mais 500 mil, o que signiﬁca
que o que eram dois milhões estão virando praticamente 3,9 milhões. Mas nós já cumprimos a primeira fase.
Agora, 2.655.352 casas, e já está defasado, porque
hoje já devem ter feito algumas. Este número aqui já
tem alguns dias. Pois bem, já atendemos 13.276.760
pessoas com o Luz para Todos. O objetivo eram 10
milhões e, portanto, foi ultrapassado.
Assim, Sr. Presidente, quero também agradecer a
atenção e responsabilidade do Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, Senador Eduardo Azeredo,
com respeito às providências que está tomando junto
ao Embaixador de Cuba com respeito à solicitação
que foi feita para que a Srª Yoani Sánchez, blogueira
do Generación Y, possa fazer uma visita ao Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – Os requerimentos de V. Exª já estão sobre a
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mesa, e a Presidência já tomou conhecimentos deles,
que certamente serão apreciados.
O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à:

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 682, DE 2010
Projeto de Decreto Legislativo nº 682, de
2010 (nº 3.031/2010, na Câmara dos Deputados), que autoriza a participação brasileira
na Força Interina das Nações Unidas no Líbano – UNIFIL.
Peço ao Senador Eduardo Azeredo que aceite
ser Relator da matéria.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, sugeri que fosse o Senador Pedro Simon
– eu já havia pedido a ele. Se V. Exª puder designar
o Senador Pedro Simon, pela ligação com o Líbano
que o Senador tem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não. Senador Pedro Simon, como Relator da
matéria.
PARECER Nº 1.650, DE 2010 – PLEN
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Parlamentares, aprova o texto do Projeto de
Decreto Legislativo relativo à participação brasileira na
Força Interina das Nações Unidas no Líbano.
Relatório.
A Câmara dos Deputados aprovou e remeteu para
análise do Senado Federal o projeto de decreto legislativo ora em análise oriundo da Mensagem nº 671, de 2
de dezembro de 2010, relativa à participação brasileira
na Força Interina das Nações Unidas no Líbano.
O parágrafo único do primeiro artigo pretende
sujeitar à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da aludida
autorização.
Na exposição de motivos, o Exmº Sr. Ministro
das Relações Exteriores e o Sr. Ministro da Defesa
aﬁrmam que eventual participação do Brasil na Uniﬁl
poderia reforçar nossas credenciais como ator capaz
de contribuir positivamente para a promoção de paz e
de segurança na região. Tal garantia, por si só, garante
o mérito do presente projeto de decreto legislativo.
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Conforme determina o Regimento Interno desta
Casa, compete à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional manifestar-se sobre acordo e tratados internacionais e o encaminhamento das tropas
ao exterior.
Em face dessa atribuição, manifestamo-nos acerca do projeto de decreto legislativo oriundo da Mensagem nº 671. Sob o prisma da constitucionalidade
formal, a matéria insere-se na competência exclusiva
do Congresso Nacional, sendo o referido Projeto de
Decreto Legislativo a proposição adequada, conforme
se desprende do Dispositivo 49 da Carta Política.
Quanto à constitucionalidade material, veriﬁca-se
que a proporção guarda consonância com os preceitos
esculpidos na Constituição, que consagram, respectivamente, dentre os princípios regentes, as relações internacionais na República Federativa do Brasil: a defesa
da paz, a solução pacíﬁca dos conﬂitos e a cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade.
No que concerne à juridicidade, constata-se que o
projeto atende ao disposto na Lei nº 2.953, que ﬁxa normas
para a remessa de tropas brasileiras para o exterior.
A técnica legislativa não merece reparo.
Pelas considerações acima aduzidas, manifesto
meu voto pela aprovação do referido projeto de decreto legislativo.
Esta matéria chegou, com urgência, à Casa,
aprovada, com urgência, na Câmara, e o Sr. Presidente
solicita, por nosso intermédio, que, se fosse possível,
seja aprovada agora.
Trata-se de uma matéria importante, signiﬁcativa,
com relação à participação do Brasil numa remessa um
pouco simbólica, um pouco relativa, nas Forças de Paz
que, no Líbano, vem atuando ao longo do tempo. Seria
por parte da Marinha que essa prestação seria feita.
Eu sou totalmente favorável, e, com muita simpatia, vejo o Brasil estender a mão para tentar com as
suas Forças, no que for possível, a paciﬁcação naquela
região, que todos nós desejamos.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em face de a Câmara dos Deputados ter suspendido
a sua sessão para realizar a sessão do Congresso e,
de acordo com as Lideranças da Casa, nós também
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vamos adotar a mesma medida. Vamos encerrar a Ordem do Dia, para que o Congresso possa se reunir e
votar as matérias que lá estão pendentes, para termos
o Orçamento da República votado ainda este ano.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza a União
e as entidades da administração pública federal
indireta a contratar, reciprocamente ou com fundo
privado do qual seja o Tesouro Nacional cotista
único, a aquisição, alienação, cessão e permuta
de ações, a cessão de créditos decorrentes de
adiantamentos efetuados para futuro aumento de
capital, a cessão de alocação prioritária de ações
em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência para a subscrição de ações em aumentos
de capital; autoriza a União a se abster de adquirir
ações em aumentos de capital de empresas em
que possua participação acionária; altera a Lei nº
11.775, de 17 de setembro de 2008; e dá outras
providências (proveniente da Medida Provisória
nº 500, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia
07.12.2010) Relator revisor: Senador Valdir Raupp (Sobrestando a pauta a partir de: 15.10.2010) Prazo ﬁnal prorrogado:
07.02.2011
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.

262

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

3
PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo de Combate à
Violência e Apoio às Vítimas da Criminalidade.
Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, 1º
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, com
as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que apresenta, e abstenção do Senador Jefferson Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 4-Plen): favorável.
4
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.
5
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.
6
PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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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.
7
SUBSTITUTIVO AO
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)
8
SUBSTITUTIVO AO
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)
9
SUBSTITUTIVO AO
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)
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10
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.
11
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.
12
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.
13
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.
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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.
14
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.
15
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.
16
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.
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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).
17
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).
18
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.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
20
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.
21
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.
22
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.
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23
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.
24
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.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
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26
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.
27
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.
28
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
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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.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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30
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.
31
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 Esta-
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do, 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.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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33
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.
34
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
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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.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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36
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.
37
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.
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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 381, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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39
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.
40
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 deci-
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são 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.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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42
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.
43
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
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de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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45
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.
46
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
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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.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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48
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.
49
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
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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.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
51
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 ﬁ-
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nanceiras 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.
52
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.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
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nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
55
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.
56
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.
57
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).
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 51 minutos; a
sessão é reaberta às 17 horas e 12 minutos,
sob a presidência do Senador Acir Gurgacz.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Está reaberta a sessão.
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo, do
PSDB de Minas Gerais.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, Srs. Senadores,
nos próximos dias concluirei o mandato de Senador da
República, mandato este que me foi conﬁado em 2002,
pelos mais de quatro milhões de mineiros e mineiras,
a quem acredito ter honrado nesses oito anos de trabalho em defesa de Minas Gerais e do Brasil.
O povo de Minas Gerais, mais uma vez, conﬁando no meu trabalho, na minha biograﬁa, me concedeu a honra de ser seu representante na Câmara
dos Deputados.
Eu quero fazer aqui, em respeito aos meus eleitores, Sr. Presidente, um breve registro da atuação
nesse período. Creio que uma das marcas mais importantes tenha sido a busca por uma sociedade mais
justa, assim foi que, junto com outros companheiros,
em especial o Senador Flávio Arns, inauguramos, no
Senado, a Subcomissão de Assuntos Sociais das Pessoas com Deﬁciência, ainda em 2004.
Por meio dessa subcomissão foi possível debater
nesta Casa leis e ações que permitem a acessibilidade
e a inclusão dos cidadãos com necessidades especiais.
Nesse particular, sempre disse que temos no Brasil
uma das legislações mais avançadas do mundo, mas
ainda precisamos de ações públicas e particulares,
em parcerias efetivas com o terceiro setor, capazes de
dar às pessoas com deﬁciência mais oportunidades
de trabalho, lazer e convivência.
A saúde, caros colegas, continuará sendo, na Câmara dos Deputados, uma de minhas lutas mais incansáveis. Desde o início do meu mandato, sou membro
da Frente Parlamentar da Saúde, trabalhando entre
outras questões pela regulamentação da Emenda 29,
que assegura recursos mínimos para o ﬁnanciamento
das ações e serviços do setor.
Tive a honra de ser relator, nesta Casa, do projeto que instituiu os consórcios de saúde, a exemplo
do que ﬁzemos em Minas Gerais, e o Deputado Rafael
Guerra, autor da proposta, ocupava, naquela época,
a Secretaria de Saúde do Governo que tive a honra
de dirigir.
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Essa é uma iniciativa criativa, que permite, em
esquema de consórcio, que todos os Municípios e
Estados prestem serviços de saúde mais eﬁcientes.
O sistema de consórcios já hoje alcança o número de
5.100 consórcios no País, consórcios intermunicipais,
se expandiu muito para a área do meio ambiente, em
especial, para o tratamento do lixo, o tratamento do
esgoto, e na própria questão da saúde. É uma busca de multiplicação de recursos, de otimização de
recursos.
No que diz respeito ao desenvolvimento social,
Sr. Presidente, procuramos atuar ativamente nas comissões, debatendo e buscando soluções para as
questões relativas à educação, à cultura, à segurança
pública, ao meio ambiente, ao trabalho, ao emprego e
à Previdência Social.
Vale lembrar aqui que esses intensos debates
deram origem a teses importantes que pude apresentar, entre elas a PEC que aumenta de 25 para 30% os
recursos constitucionalmente vinculados à educação
e o projeto que institui a carteira de estudante padronizada e de abrangência nacional sem as notórias
falsiﬁcações.
Sr. Presidente, nobres colegas, nesta tribuna também estive inúmeras vezes, defendendo mais recursos
para a infraestrutura e o transporte, como forma de
garantir o desenvolvimento econômico pleno de nosso
país. O Governo Federal deve adotar soluções rápidas
para modiﬁcar o estado da verdadeira insuﬁciência em
que se encontram nossas rodovias; essas soluções
incluem o uso efetivo dos recursos da Cide, a conclusão dos processos de concessão e a utilização das
parcerias público-privadas. O objetivo é que a iniciativa
privada possa preencher a lacuna deixada pelo poder
público, investindo nas melhorias necessárias.
Tenho dito sempre que o atual governo não faz
e nem deixa fazer nesse setor de infraestrutura, um
cenário que precisa ser modiﬁcado com extrema urgência. Ouvimos com preocupação as declarações do
Ministro Mantega de que o PAC terá atrasos. Se já vinha atrasado, agora terá mais atrasos ainda, ou seja,
a situação da infraestrutura continuará como está. As
estradas que precisam ser duplicadas continuarão sendo estradas perigosas e com acidentes diários.
Por minha iniciativa, Sr. Presidente, o Ministro
das Cidades também aqui esteve por várias vezes
para debater a questão do transporte público urbano,
em especial o transporte sobre trilhos.
Sou, e continuarei sendo, um defensor dos metrôs
e trens metropolitanos. Não há solução mais inteligente para as grandes cidades, algumas, lembro, futuras
sedes dos jogos da Copa do Mundo de 2014. Belo
Horizonte é um exemplo triste da inércia do governo

275

Dezembro de 2010

no que diz respeito aos metrôs. Desde que o PT assumiu a Administração Pública Federal, nenhum metro
de trilho foi construído na Capital de Minas Gerais no
seu sistema de metrô.
E, pior, a estrutura existente para que novas estações fossem instaladas, se deteriorou ao longo dos
anos, causando prejuízo ao erário e, sobretudo, aos
cidadãos.
Essa, tenho certeza, deverá ser uma frente de
trabalho para todos nós para que a situação das pessoas que gastam uma, duas horas no transporte urbano das grandes cidades seja alterada. O metrô é, sem
dúvida alguma, quase que a única solução.
Temos insistido em soluções com os ônibus, que,
às vezes, são paliativos, melhoram temporariamente,
mas não conseguem resolver a questão do transporte urbano.
Audiências públicas para debater a exploração de
gás natural especialmente no noroeste de Minas e na
bacia do São Francisco foram também aqui realizadas
com o objetivo de acelerar a prospecção nessa região,
trazendo o desenvolvimento para os Municípios produtores e, com certeza, dando ao País a auto-suﬁciência
na produção de gás.
O subsolo mineiro é capaz de livrar o Brasil da
dependência do gás boliviano e, como consequência,
das intempéries de um Governo que inclusive já agrediu
empresas brasileiras, como é o caso da Petrobras.
Também não poderia deixar de destacar a atuação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que presido desde o início de 2009. Essa
atuação foi marcada por debates em torno de situação de suma importância para o Brasil, como é caso
da adesão da Venezuela ao Mercosul.
Foram cinco audiências públicas com especialistas, diplomatas e atores políticos favoráveis e contrários
a essa adesão. Na próxima terça-feira, às 14h30min,
com a presença do Presidente Sarney e do Ministro
Celso Amorim, haverá o lançamento do livro que registra essa sequencia de audiências públicas.
Pessoalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assumi posição contrária à adesão da Venezuela ao Mercosul por veriﬁcar que sob Hugo Chávez, temos uma permanente ameaça à harmonia no
mercado comum.
Todos conhecem, embora nem todos admitam,
o viés ditatorial do Presidente venezuelano, que assume uma postura não condizente com as cláusulas
democráticas do Mercosul.
Aliás, na condição de Presidente da CRE e como
cidadão, sempre adotei posição crítica à aproximação
do Brasil com Estados que não primam pela democracia, como é o caso do Irã e da própria Venezuela.
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Creio que esta tenha sido a grande falha da política externa brasileira nos últimos anos, somada a uma
espécie de duplo comando. Esses são pontos que não
gostaria de ver repetidos pela Presidente eleita.
Ainda como Presidente da Comissão de Relações Exteriores, tive oportunidade de liderar missões internacionais importantes, seja por seu cunho
econômico, como foram as viagens à China, seja por
seu valor essencialmente social, como foi a visita ao
Haiti, onde foi possível conhecer o belíssimo trabalho
da Missão de Paz da ONU, liderado por soldados do
Exército Brasileiro, cuja presença no país caribenho
é essencial na garantia da segurança dos haitianos e
cujo trabalho tem sido, inclusive, utilizado no combate
à violência no Rio de Janeiro. Lá se utiliza o trabalho
de soldados brasileiros que foram treinados para desempenhar missão de paz no Haiti.
Em oito anos de trabalho parlamentar, pude apresentar e relatar proposições importantes, que, depois
de aprovadas, farão ou ﬁzeram, sem dúvida alguma, diferença na vida das pessoas e na condução do País.
Eu gostaria de destacar algumas delas, que foram sancionadas e são hoje leis:
– a chamada Lei do Air Bag tornou esse
equipamento item de série obrigatório para os
novos modelos de carros produzidos no Brasil.
O projeto, de minha autoria, deu origem à Lei
nº 11.910, de 2009, que é a favor da vida e,
por sua relevância social, recebeu o Prêmio
Mérito Legislador de 2008;
– a já mencionada Lei dos Consórcios
de Saúde, da qual fui relator e recebeu o nº
11.107, de 2005;
– a lei que permite a utilização do Fundo
de Garantia para compra de lotes urbanos, beneﬁciando as famílias de menor renda;
– a chamada Minirreforma Eleitoral, de
que tive a honra de ser co-relator, ao lado do
grande colega Marco Maciel. Admito que não
foi a reforma eleitoral desejada, mas as regras
que aprovamos aqui, no Congresso, tiveram
grande impacto no processo eleitoral deste ano,
como foi percebido, por exemplo, por meio do
amplo uso da internet por candidatos, eleitores
e a própria mídia;
– a lei que instituiu o registro digital do
voto, permitindo que as auditorias, por parte
de partidos, coligações e candidatos, possam
ser feitas digitalmente, evitando fraudes;
– a Lei nº 12.082, de 2009, que deu o
nome de Rodovia Guimarães Rosa ao trecho
da BR-135, entre as cidades de Curvelo e Januária, em Minas Gerais. Trata-se da região tão
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bem retratada pelo escritor mineiro em Grande
Sertão: Veredas. A proposta foi uma homenagem ao centenário de Guimarães Rosa, que
marca a cultura do nosso Estado e do País.
Cito ainda, Sr. Senadores, propostas que
ainda não foram aprovadas, mas que pretendo
retomar assim que assumir o meu mandato de
Deputado Federal:
– o projeto que permite o uso de Fundo
de Garantia para o pagamento de parcelas
de anuidade escolar do ensino superior do
trabalhador e seus dependentes até 21 anos.
Aprovada aqui, no Senado, em 2004, essa
proposta vai beneﬁciar milhares de pessoas.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, ela está paralisada na Câmara, aguardando, desde então,
o parecer da Deputada Maria do Rosário, do
PT do Rio Grande do Sul, que vai, agora, pela
informação, participar do Governo Federal. Espero que, no Governo Federal, ela não demore
seis anos para tomar decisões, como fez em
relação a esse projeto do Fundo de Garantia
para as faculdades;
– o projeto que aumenta para seis meses
a licença-maternidade para mães de prematuros, múltiplos e crianças com má formação ou
doença grave. É, também, uma proposta que
foi aprovada por nós e aguarda essa aprovação dos Srs. Deputados;
– a proposta de combate aos crimes digitais, que tantas vezes me trouxe a esta tribuna. Trata-se de um texto que construímos
democraticamente e que modiﬁca e amplia leis
brasileiras, no sentido de modernizá-las e de
tipiﬁcar treze novos delitos cometidos com o
uso das tecnologias da informação.
Esse debate é de suma importância. Os delitos
cibernéticos crescem exponencialmente no Brasil e
no mundo, e a questão precisa ser tratada com seriedade sem histrionismos, sem redução do debate ao
nível do baixar músicas ou de falsa ideia de censura.
Já basta. Vamos retomar esse assunto da forma séria
como ele merece.
Estamos vendo aí, agora, do ponto de vista internacional, os hackers invadindo os sites da Mastecard
e da Visa. No Brasil, hoje, já existe uma utilização em
massa de cartões de crédito. Estamos todos vulneráveis aos hackers, que não podem ser punidos porque
o Brasil não tem tipiﬁcação de crimes cibernéticos.
Nós já ﬁzemos a nossa obrigação aqui no Senado, já aprovamos o projeto, mas ele também permanece pendente de uma decisão da Câmara, com
interpretações errôneas e que são, como eu gosto de
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dizer, de um nível que não compete, que não pode ser
aceito, pois se diz que vai se criminalizar a questão de
baixar música, quando não existe nada em relação a
isso no projeto. E esse assunto já é tratado na Lei de
Direitos Autorais.
Já caminho para terminar e gostaria, depois, de
ouvir o Senador Mozarildo.
São também propostas minhas a PEC da Educação, que aumenta de 25% para 30% os recursos
vinculados para o setor e o projeto que permite a dedução, no Imposto de Renda, dos gastos com medicamentos de uso contínuo, que se encontra tramitando
aqui no Senado.
Nesse período de oito anos, tive também a honra de presidir a Executiva Nacional do meu Partido, o
PSDB. O Partido, que, por escolha democrática, passou
à personagem de oposição, o fez e continuará fazendo de forma responsável, pensando sempre no que é
melhor para o Brasil e para os brasileiros.
O PSDB não adotou posturas raivosas, das quais,
por vezes, foi vítima. Não militou na expectativa do
“quanto pior, melhor”. Pelo contrário, o PSDB sempre
ofereceu ao País um trabalho sério, em benefício do
desenvolvimento sustentado, real, um caminho de diálogo aberto com os mais diversos atores.
Colegas, para aqueles que aqui continuarão e
para os que, como eu, serão Deputados, espero continuar sendo um parceiro atuante e aberto ao diálogo.
Assim também pretendo ser para aqueles que ocuparão cargos no Executivo, pois acredito que devemos
trabalhar juntos por um país melhor.
Foi assim que, já em Minas Gerais, tivemos sempre em consonância com os Governadores Aécio Neves, para quem tenho a honra de deixar a minha cadeira neste Senado, e Antônio Anastasia, que assume
novo mandato em janeiro.
Há muito ainda a ser feito. O País demanda as
reformas tributária, da previdência e política, esta talvez a mais importante delas, porque dela se originam
as demais. Também demanda urgência o sistema de
infraestrutura do País, obras estruturantes, que não
podem ﬁcar à mercê de interesses menores.
Por ﬁm, quero ainda, neste registro que faço de
alguns dos pontos que pude trabalhar neste período,
agradecer a conﬁança que o povo de Minas Gerais
sempre depositou em mim.
Aqui não se trata de uma despedida, porque ainda
estarei aqui na semana que vem, presidindo reuniões
da Comissão de Relações Exteriores e também estarei
nesta própria tribuna, mas quero fazer este registro de
que estarei na Câmara, se Deus quiser, ocupando a
cadeira que foi de meu pai, Renato Azeredo, por seis
mandatos consecutivos. E tendo meu pai como exemplo
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maior, estou certo de que continuarei honrando meu
Estado e seus cidadãos com muito trabalho e com ética no trato da coisa pública.
Sr. Presidente, era isto que eu queria trazer: um
registro, um resumo desse período como Senador.
A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – V. Exª
me permite, Senador?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Ouço, com muita honra, o Senador Mozarildo e, em
seguida, a Senadora Marisa Serrano.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Eduardo, quero dizer a V. Exª que, se Minas perde
com sua saída do Senado, ganha com a sua presença
na Câmara dos Deputados. V. Exª, por onde passa, só
abrilhanta a sua atividade política e, portanto, honra
o Estado que representa. Quero dar um testemunho,
como membro da Comissão de Relações Exteriores,
do trabalho de V. Exª, um trabalho seguro, sério, com
independência, sem nenhum tipo de paixão. Testemunho, inclusive, a questão do debate com relação ao
ingresso da Venezuela no Mercosul. Embora tenha
claramente adotado uma posição, como eu, contrária
ao ingresso da Venezuela nos termos que estavam
lá colocados, sem nenhum tipo de observância aos
tratados já estabelecidos, V. Exª soube conduzir com
bastante tranquilidade os debates. Também quero dizer que justamente na sua Presidência tivemos oportunidade de criar uma subcomissão na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, inicialmente
uma Subcomissão da Amazônia, depois ampliada para
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de
Fronteira. Entendo que é uma área muito importante da
Comissão que V. Exª preside, porque pensar em defesa
nacional e mesmo em relações exteriores sem prestar atenção na extensa fronteira territorial que temos,
de 17.500 quilômetros, uma fronteira com dez países,
que nem sempre têm uma relação tão tranquila com o
Brasil... Com certeza, a obra que V. Exª fez na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já daria
para justiﬁcar plenamente o seu mandato. Como V. Exª
elencou, ele não se limitou apenas a essa parte, mas
só ela já o justiﬁcaria. Portanto, quero cumprimentálo e dizer que ﬁco muito feliz em termos sido colegas
esse tempo. Tenho certeza de que dentro em pouco V.
Exª voltará para cá ou, quem sabe, para dirigir Minas
Gerais. Parabéns!
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo. Agradeço a V.
Exª a presença, sempre dedicada, lá na Comissão de
Relações Exteriores. Realmente, a questão das relações externas cresce de importância cada vez mais
no Brasil e deve ser cada vez mais discutida aqui por
nós no Senado Federal.
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Senadora Marisa Serrano.
A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, Sr. Senador. Eu gostaria também de seguir as
palavras do Senador Mozarildo e dizer que, nestes
quatro anos em que estivemos juntos nesta Casa, eu
aprendi a conhecê-lo melhor e, principalmente, a ver
a sua determinação e a sua dedicação a esta Casa,
seja na Comissão de Relações Exteriores, onde V.
Exª fez um belíssimo trabalho e está fazendo como
Presidente, discutindo as questões maiores da política externa brasileira, às vezes nem sempre no rumo
que gostaríamos que tomasse... V. Exª sempre foi uma
voz ﬁrme em defesa da soberania nacional. Isso é fundamental para nós, para todos aqueles que amamos
este País. Quero dizer ainda que, como companheiros
no Mercosul, tivemos a oportunidade de trabalhar pela
integração latino-americana, que nos é tão cara, principalmente quando se trata de fazer com que países
irmãos troquem experiências e compactuem naquilo
que é possível pactuar para crescermos juntos, com
diretrizes melhores no Cone Sul. Quero dizer a V. Exª
que esta Casa não terá o mesmo brilho sem a presença de V. Exª aqui conosco. Nós vamos sentir muito a
sua falta. E eu espero que o tapete verde, o tapete azul
não sejam empecilhos para nós continuarmos sempre
juntos trabalhando por aquilo em que nós acreditamos
para um País melhor.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Muito obrigado, Senadora Marisa. O Senador Sérgio
Guerra e eu estaremos sempre presentes aqui também, tomando um cafezinho, voltando lá da Câmara
para cá.
Sr. Senador Cristovam Buarque, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Meu caro
Eduardo Azeredo, deixe-me chamá-lo assim.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É
claro, é um amigo de longa data.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
quero dizer que, nestes últimos dias, a gente tem tido
sessões deste tipo aqui. E o que está me deixando
preocupado é que eu estou vendo que são os melhores que estão saindo. Não quero dizer que haja algum
que eu preferisse que saísse, de jeito nenhum. Mas, no
seu caso, especialmente, toca-me a sua mudança de
Casa, daqui para a Câmara, pela nossa convivência
desde o tempo em que fomos Governadores simultaneamente, apesar de partidos diferentes, mais do que
diferentes, que se opunham nacionalmente. Fizemos
campanhas juntos no entorno de Brasília, campanha
pela sua reeleição em Minas Gerais, e a minha aqui.
E, nestes oito anos, tivemos uma convivência que, eu
diria, vai além do coleguismo e que, eu posso dizer, foi
uma relação fraterna. Por isso, eu lamento muito, pes-
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soalmente, não o ter aqui conosco, embora creia que
o seu trabalho na Câmara Federal vai ser igualmente
produtivo para o Brasil. Lamento também que, mesmo
estando na Câmara, deixe de dar a contribuição que
este Senado precisa tanto e que vai precisar tanto, eu
acho, no próximo ano, porque o senhor representou
aqui um trabalho que eu resumiria, pelo menos, numa
palavra, que é “qualidade”: qualidade nos discursos, nas
reﬂexões; qualidade nas posições. Obviamente posso
dar a palavra “coerência”, que foi uma característica
sua todo este tempo. Posso dar a palavra “coragem”
nos momentos certos. Posso usar a palavra “respeito”.
Mesmo quando se tratava do Governo, o senhor sendo
Oposição, nunca deixou de tratar com respeito, mesmo
quando fazia as críticas que considerasse corretas. Então, por todas essas qualidades, nós vamos sentir sua
falta. Mas o Brasil não vai sentir, porque o senhor vai
estar na Câmara, que é o espaço igualmente positivo
para desenvolver o trabalho legislativo em prol do Brasil, e o senhor continuará a fazê-lo. E concluo, dizendo: parabéns a gente costuma dar quando a pessoa
ganha a eleição; eu creio que parabéns a gente deve
dar quando a pessoa termina o mandato. E o senhor,
além de merecer parabéns por ter ganho a eleição para
a Câmara dos Deputados, merece aqui especialmente os parabéns pela conclusão de um mandato que
certamente orgulhou Minas Gerais. Parabéns para o
senhor! Parabéns para Minas Gerais!
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado, Senador Cristovam. Seu testemunho é importante. Estivemos juntos na época de Governadores. Aqui estamos juntos na Comissão de Relações
Exteriores, assim como estou junto com a Senadora
Marisa no Mercosul. Ainda temos uma última reunião
no Mercosul. Então, vou ter que viajar mais uma vez,
Senador Sérgio Guerra. Vou ter que viajar mais uma
vez ainda.
Senador Cristovam, agradeço-lhe as suas palavras. Realmente, nós temos que conseguir aprovar
aquela questão ligada à representação de brasileiros
no exterior, que é um ponto também da maior importância. Reﬁro-me àquela PEC que teve uma primeira
votação e que trata da representação.
Senadora Lúcia Vânia.
Ouço, depois, o Senador nosso Presidente, Sérgio Guerra.
A Sra. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Azeredo, lamentando a sua saída aqui do Senado, acho que
o nosso Partido, o PSDB, acaba perdendo um grande
nome nesta Casa. V. Exª foi sempre brilhante em tudo
o que se propôs a fazer aqui. Eu tenho uma admiração
muito grande pelo trabalho que V. Exª desenvolveu aqui
em relação à pessoa portadora de deﬁciência, com

DEZEMBRO 2010
57964

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tenacidade e com persistência, conseguindo grandes
avanços nessa área. V. Exª também, como Presidente
da Comissão de Relações Exteriores, pôde conduzir
aquela Comissão com muita sobriedade, com muita
responsabilidade, honrando o seu Estado, Minas Gerais, e honrando especialmente o nosso País e o nosso
Partido, o PSDB. Portanto, eu quero dizer a V. Exª que
estes momentos, os momentos que desfrutamos juntos
aqui, durante estes anos, serão marcados nas nossas
vidas como momentos de alegria e de satisfação, de
conhecer uma pessoa sensível, uma pessoa humana, que, acima de tudo, guarda consigo uma lealdade
muito grande. Portanto, eu desejo a V. Exª que tenha
muito sucesso na Câmara dos Deputados e que leve
para lá essa sua sabedoria, essa sua tenacidade, que
vai, sem dúvida nenhuma, engrandecer o Congresso
Nacional. Muito obrigada.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Essa convivência
com a senhora foi realmente muito boa aqui nessas
questões da Comissão de Assuntos Sociais, no dia
a dia do nosso Partido. Eu lhe desejo muito sucesso
aqui, no novo mandato que se inicia agora.
Como eu disse antes, eu vou entregar a minha
cadeira para Aécio Neves. Então, eu acho que, como
Senador, vou ﬁcar bem substituído.
Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Eduardo, eu estava brincando aqui com a Senadora
Marisa Serrano, dizendo que não apenas o Senado vai
perder um grande Senador e um grande companheiro,
nem o PSDB também do Senado, mas o mundo. Nos
próximos meses, o senhor não será encontrado por aí.
Vai ter que ﬁcar um pouco mais entre nós. Mas o fato
real é o seguinte: eu conheci o Senador Azeredo antes.
Foi, eu diria, entre todos os nossos companheiros, insuperável na sua cordialidade. Extremamente cordial.
É impossível alguém ser mais conciliador do que o
Senador Azeredo. Impossível ser mais companheiro
do que ele. Em todas as ações que desenvolveu, não
ﬁcou na superfície, sempre foi ao conteúdo e se aprofundou. Fez um excelente mandato, com a marca da
discrição, da moderação, que é a sua marca, que este
Senado reconhece, elogia com grande entusiasmo. Foi
sempre um fator de unidade, um fator de convergência, um fator de agregação do Senado, de aﬁrmação
do Senado no seu jeito cordial de ser, mas nunca foi
capaz de produzir concessões, não concessões comprometedoras; sempre alianças, entendimentos, negociações no sentido mais positivo e mais parlamentar
e republicano da palavra. Um grande Senador, como
foi um grande Governador e um grande amigo. Num
dado momento, V. Exª precisou da solidariedade deste
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Senado. Teve de todos. Ninguém teve aqui a coragem
de deixar de reconhecer o seu valor, a sua integridade,
a sua honestidade, o seu espírito público.
E começa o mandato como terminou: com o apoio
de todos e com o orgulho do dever cumprido. É um excelente pai de família, um excelente companheiro. Eu
diria que o Senador Eduardo Azeredo, seguramente,
foi das melhores amizades que consolidei no Senado
e que espero perpetuar pela vida inteira. V. Exª orgulha
o PSDB e vai continuar orgulhando, porque estamos
agora em um outro caminho; como disse aqui a Marisa, em um outro tapete. Mas não serão os tapetes
que nos vão dividir. Pelo contrário; vamos trabalhar
juntos com os Senadores, com o PSDB, com o Congresso, para ele ﬁcar maior e melhor. E um Congresso
maior e melhor passa sempre pela sua participação
política. Então, um grande abraço como amigo, como
companheiro que vai estar, daqui a alguns dias, seguramente, sentado ao seu lado lá numa cadeira de
Deputado Federal.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Sérgio Guerra, nosso Presidente
do PSDB, um Presidente habilidoso, um Presidente que
se impôs ao nosso Partido, ao País como um todo.
Uma das questões que me dá realmente mais
entusiasmo de ir para a Câmara é ter a sua companhia lá, sem nenhum exagero. Acho que estaremos
juntos lá na Câmara, com os colegas meus de Minas
Gerais. São Deputados com os quais trabalhei na
época de Governador, e alguns outros são novatos.
Mas o fato é que essa é uma outra trincheira da luta
política e partidária, a Câmara dos Deputados, que eu
nunca ocupei. De maneira que lhe agradeço as suas
palavras, o seu incentivo, a sua amizade permanente
aqui no Senado Federal.
Senador João Tenório, muito obrigado pelo seu
aparte também, já de antemão.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Eduardo, ninguém pode ser mais mineiro do que V. Exª.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
me orgulho muito disso. É ótimo!
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – E o importante
é que V. Exª usa sua mineirice na intenção do bem, de
juntar, de conciliar, de convencer, de “seduzir” no bom
sentido. Isso foi muito importante em nosso Partido,
como diz nosso Presidente. V. Exª sempre teve uma
posição de conciliação e de cuidado nas relações, colocando o algodãozinho entre os copos de cristal para
evitar que coisas viessem a deteriorar as relações no
Partido. V. Exª teve um trabalho magníﬁco. Mas algo
sobretudo se destaca: V. Exª foi Presidente da Comissão de Relações Exteriores em um momento crítico.
Foi um momento crítico, porque tivemos um reboliço,
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digamos assim, nas relações brasileiras com alguns
países, sobretudo nas nossas vizinhanças, quando
realmente se estressaram muito essas relações. V.
Exª administrou algumas sessões em que, de fato, o
estresse estava muito presente e o fez com o brilhantismo e a mineirice que caracterizam sua personalidade e marcam, de maneira absolutamente visível, seu
DNA. Tive o imenso prazer e a imensa satisfação de
me tornar seu amigo e seu profundo admirador. Estamos aqui todos acompanhando a palavra do Presidente, dizendo como foi bom tê-lo conosco aqui neste
período e desejando sucesso a V. Exª, o que – tenho
certeza – acontecerá nos próximos passos que dará
na vida política e como ser humano maravilhoso que
realmente é. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado Senador, João Tenório, ainda recentemente,
pudemos ter uma convivência mais próxima na missão
que ﬁzemos à China, e nessa missão pudemos conversar muito sobre os rumos do Brasil. E aqui elenquei alguns dos projetos que pude apresentar, que
pude relatar ou que pude defender. Acredito que nós
temos muito ainda por avançar no Brasil. É inegável
que o País avança, desde o início do Plano Real, em
especial, mas tem muito por fazer, e nisso é importante a atuação de todos nós. V. Exª também continue
participando da vida política e partidária para que nós
tenhamos horizontes cada vez melhores.
Muito obrigado pela sua amizade permanente
aqui no Senado Federal.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Eduardo Azeredo, sou o único Parlamentar do PT no
plenário, mas sei que falo pela Bancada. O respeito por
V. Exª é muito grande. V. Exª é daqueles Parlamentares
que faz o seu papel no campo da oposição com uma
diplomacia impecável. V. Exª faz a crítica ﬁrme, clara,
dura e respeitosa. E isso é bom. Não entendo uma democracia sem uma oposição forte, ﬁrme e que tenha
o trato que V. Exª tem com a atividade política. V. Exª
relatou diversos projetos de minha autoria, em ampla
maioria deu parecer favorável, mas, mesmo quando
não podia, por suas convicções, dar o parecer favorável, nos chamava e explicava: Paim, darei o parecer a
esse projeto devido a isso e àquilo. E eu normalmente
concordei com V. Exª. V. Exª tinha razão; o outro projeto
era mais amplo e signiﬁcava mais para os trabalhadores. Enﬁm, eu só quero agradecer. Sei que V. Exª, ao
longo desses oito anos, passou aqui por momentos
difíceis, como todos nós passamos – em circunstâncias diferentes, mas passamos –, e eu tive a alegria
de ﬁcar sempre ao seu lado, e não me arrependo. V.
Exª o sabe, porque conversamos muito. Também que-
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ro, a exemplo dos outros Senadores, dizer que tenho
orgulho de dizer que me considero seu amigo. V. Exª
é meu amigo. Um abraço a V. Exª e a toda a sua família. Sei que fará um excelente mandato também como
Deputado Federal, com a mesma convicção e com a
mesma ﬁrmeza com que atuou aqui como Senador da
República. Meus eternos respeitos. Um abraço.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Obrigado, Senador Paim. Eu é que agradeço por tê-lo como
amigo aqui realmente e por falar aqui em nome do PT.
Procurei sempre ter, realmente, essa relação de
respeito com o seu Partido, com o próprio Presidente
da República. Não acredito que posições extremadas
possam levar ao sucesso. A vivência que tive como
Governador, como Prefeito, me fez aprender muito;
e aprendi exatamente que este é o caminho: nós podemos e devemos divergir, quando necessário, mas
mantendo sempre os caminhos do diálogo abertos. E
V. Exª sempre teve realmente uma participação fundamental nessas questões sociais, em especial junto
à defesa das pessoas com deﬁciência, como sempre
tivemos juntos aqui. Quero dizer que pretendo e quero
continuar lutando da mesma maneira.
E faço questão de continuar com a sua amizade. V.
Exª lembrou aqui momentos difíceis da minha vida, em que
V. Exª realmente esteve a meu lado. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer mais uma vez, então, a
oportunidade, Sr. Presidente, de poder aqui fazer um
registro. Repito que não se trata de uma despedida;
trata-se de um registro das atividades como Senador,
já que ainda estarei por aqui e, no ano que vem, estarei na Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Senador Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Ouvimos o pronunciamento do Senador Eduardo
Azeredo, sempre muito coerente. Tenho certeza de
que sua passagem por aqui ﬁcará na história, assim
como sua passagem no Governo de Minas, e assim o
será na Câmara dos Deputados.
Meus cumprimentos, Senador Azeredo.
Temos algumas votações ainda para fazermos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Votação do Requerimento nº 964, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, lido no Período do Expediente
da presente sessão, solicitando licença dos trabalhos
da Casa a ﬁm de participar da XXVII Sessão Plenária
do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Votação do Requerimento nº 965, de 2010, que
passo a ler.
A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez que os Requerimentos nºs 23 e 944, de 2010,
tratam de homenagem a ser realizada no Período do
Expediente, recebe o Requerimento nº 965, de 2010,
que adita os anteriores, também como homenagem a
ser realizada no Período do Expediente.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 965, DE 2010
Requeremos, em aditamento aos requerimentos
nºs 23 e 994, de 2010, nos termos dos artigos 160 e
199, § 1º, do Regimento Interno, que as homenagens
da Sessão Especial do dia 16 do corrente, sejam estendidas também ao centenário de nascimento do
compositor e cantor Adoniran Barbosa.
Justiﬁcação
Adoniran Barbosa, um dos apelidos de João Rubinato, nasceu em 6 de agosto de 1910, em Valinhos,
SP. Noel Rosa nasceu no mesmo ano só que em dezembro, e no Rio de Janeiro. Em comum, além do ano
de nascimento, os dois tinham o samba e a música nas
veias. Sendo assim, nada mais justo que aproveitemos
a oportunidade para homenagear também este grande
músico paulista.
Colecionador de apelidos, João Rubinato, ou melhor, Adoniran Barbosa, transformava cada situação
por ele vivida em um novo personagem, uma nova
história, uma nova música.
Por meio de suas músicas ele contou as passagens da sua vida, um típico paulistano, ﬁlho de imigrantes italianos, e a sobrevivência do paulistano comum
numa metrópole que corre, range e solta fumaça por
suas ventas. Ele juntava o paradoxo do bom humor/realidade para mostrar as passagens dessa vida sofrida,
miserável. E justiﬁcativa – para quê lamurias?
Tirou de seu dia a dia a idéia e os personagens
de suas músicas. Iracema nasceu de uma notícia de
jornal – quando uma mulher havia sido atropelada na
Avenida São João.
...Iracema, eu sempre dizia
Cuidado ao atravessar essas rua...
Eu falava, mas você não me escuitava não
Iracema você travessô contramão.
E hoje ela vive lá no céu,
E ela vive bem juntinho de Nosso Sinhô...
De lembrança guardo somente suas meias e
seus sapatos...
Iracema, eu perdi o seu retrato...
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Adoniran nasceu e morreu pobre – Todo o dinheiro
que ganhou gastou ajudando ou comemorando sucessos com os amigos – seu combustível era a realidade
– por que então querer viver fora dela?
Foi um grande colecionador de amigos, com seu
jeito simples de fala rouca, contador nato de histórias,
conquistava o pessoal do bairro, dos frequentadores
dos botecos onde se sentava para compor o que os
cariocas reverenciaram como o único verdadeiro samba de São Paulo. Mais do que sambista, Adoniran foi
o cantor da integridade.
Aproveitando-se da linguagem popular paulistana – de resto do próprio país – as músicas dele são
o retrato exato desta linguagem e, como a linguagem
determina o próprio discurso, os tipos humanos que
surgem deste discurso representam um dos painéis
mais importantes da cidadania brasileira. Os despejados das favelas, os engraxates, a mulher submissa
que se revolta e abandona a casa, o homem solitário,
social e existencialmente solitário, estão intactos nas
criações de Adoniran, no humor com que descreve as
cenas do cotidiano. A tragédia da exclusão social dos
sambistas se revela como a tragicômica cena de um
país que subtrai de seus cidadãos a dignidade.
O sucesso de Saudosa Maloca, o primeiro do
compositor, já trouxe inscritas suas marcas:
Se o sinhô não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse edirﬁço arto
Era uma casa véia
Um palacete assobrado.
Foi aqui seu moço,
Que eu Mato Grosso e o Joça
Construímos nossa maloca,
Mas um dia nós nem pode se alembrar
Veio os home co’as ferramenta
O dono mandou derrubá.
Peguemos todas nossas coisas
E fumos pro meio da rua
Preciá a demolição
Que tristeza que nós sentia
Cada táuba que caía
Duía no coração...
Mato Grosso quis gritá,
Mas em cima eu falei;
“os home ta co’a razão nós arranja outro lugá.”
Só se conformemos quando Joça falô:
“Deus dá o frio conforme o cubertô.”
E hoje nóis pega paia nas gramas do
jardim
E pra esquecê nóis cantemos anssim:
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Saudosa maloca, maloca querida
Donde nós passemos
Os dias feliz de nossas vidas.
Outra música, até hoje cantada por todos nós, é
O Samba do Amesto:
O Amesto nos convidou pra um samba,
ele mora no Brás
Nós fumos não encontremos ninguém
Nós voltermos com uma baita de uma
reiva
Da outra vez nós num vai mais
Nós não semos tatu!
No outro dia encontremo com o Amesto
Que pediu desculpas mais nós não aceitamos
Isso não se faz. Amesto, nós não se importa
Mas você devia ter ponhado um recado
na porta
Um recado assim oi: “Oi, turma, num deu
pra esperá
Aduvido que isso, num faz mar, num tem
importância,
Assinado em cruz porque não sei escrever”

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, do PT do
Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Acir, que preside a sessão, Senadores e Senadoras,
amanhã, dez de dezembro, nós festejamos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data que foi criada
pela ONU em 1948.
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Sr. Presidente, com trinta e três artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz, com
certeza, uma forte mensagem em seu preâmbulo, que
simboliza os interesses e a vida digna de todos os homens e mulheres do universo.
Faço questão de citá-lo aqui:
Considerando que o reconhecimento da
dignidade inerente a todos os membros da
família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz do mundo;
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da
Humanidade e que o advento de um mundo
em que os homens gozem de liberdade [liberdade total] de palavra, [de ir e vir] de crença e
da liberdade de viverem a salvo do temor e da
necessidade foi proclamado com a mais alta
inspiração do homem comum;
Considerando essencial que os direitos
humanos sejam protegidos pelo Estado de
direito para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a
tirania e a opressão;
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre
as nações;
Considerando que os povos das Nações
Unidas reaﬁrmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade
e no valor da pessoa humana e na igualdade
de direitos dos homens e das mulheres, e que
decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em [nome de] uma
liberdade mais ampla [cada vez mais ampla];
Considerando que os Estados-Membros
se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito
universal aos direitos humanos e liberdades
fundamentais e a observância desses direitos
[que sintetiza na palavra liberdade];
Considerando que uma compreensão
comum desses direitos e liberdades é da mais
alta importância para o pleno cumprimento
desse compromisso[...].
Sr. Presidente, tenho certeza de que os direitos
humanos estão relacionados diretamente com o combate às injustiças, com o combate às discriminações,
passando pela discussão dos direitos civis, políticos,
sociais, econômicos e culturais.
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Por isso, nesta data, a esperança se renova e
faço questão de prestar homenagem aos arautos da
cidadania, que dedicaram as suas vidas em prol da
luta dos discriminados e excluídos. São eles, os defensores dos direitos humanos, que atuam em suas mais
diversas formas. Eles estão, Sr. Presidente, em todas
as partes do mundo. Em tempo de paz ou de guerra,
lá está um militante dos direitos humanos, em Estados
democráticos ou não. Mesmo nas ditaduras, estão lá,
sofrendo, aqueles que lutam pelos direitos humanos.
Em países ricos ou pobres, lá estão os militantes dos
direitos humanos. Eles procuram sempre proteger os
direitos humanos, nos mais variados contextos. São
indivíduos, grupos, associações, políticos ou não, líderes mundiais e anônimos, que fazem da luta pelos
direitos humanos a sua vida.
Assim, nestes 62 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, faço questão de presentear os defensores dos direitos humanos, a sociedade, e todos aqueles
que lutam diariamente por essa grande causa.
E como é que eu faço esse presente, Sr. Presidente? Creio que ao ler aqui a música, em português,
naturalmente, porque o meu inglês, o senhor conhece,
que leva o nome de “Nós Somos o Mundo”, de Michael Jackson, criada para ajudar a combater a Aids e a
fome na África e que simboliza a caminhada de todos
nós, além de fazer um chamado para a responsabilidade de cada indivíduo.
A música, Sr. Presidente, que tem letra original
em inglês, em português, diz:
Nós somos o mundo.
Haverá um tempo em que ouviremos um
chamado
Quando o mundo deverá se juntar como
um só
Há pessoas morrendo
E é tempo de emprestar uma mão para
salvar vidas
Esse é o melhor presente e maior de
todos
Nós não podemos continuar ﬁngindo todos os dias
Que alguém, em algum lugar, irá em breve fazer a diferença.
Nós somos todos parte da grande família de Deus
É a verdade,
Você sabe, amor é tudo o que precisamos
Nós somos o mundo, nós somos as
crianças
[Nós somos os idosos, nós somos as
pessoas com deﬁciência]
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Nós somos aqueles que criamos um dia
mais brilhante
Então vamos começar
É uma escolha que estamos fazendo
Estamos salvando nossas próprias vidas.
Isso é o que diz a letra, Sr. Presidente, e, ao
mesmo tempo, aqui aproveito para deixá-la nos Anais
da Casa neste dia em que lembro a luta internacional
pelos direitos humanos.
Mas, quero também registrar aqui dois livros que
recebi, Sr. Presidente, que tratam, de forma comentada, do Estatuto da Igualdade Racial, de que tive a
alegria de ser o autor e que esta Casa e a Câmara
aprovaram e que o Presidente Lula sancionou no dia
20 de julho.
O primeiro é: Estatuto da Igualdade Racial – Comentários Doutrinários, Edição 2011, 476 páginas,
publicado pela Editora JH Mizuno.
O livro foi coordenado por Calil Simão e traz como
autores Adib Kassouf Sad, Douglas Martins de Souza,
Eder Bomﬁm Rodrigues, Eduardo Azadinho Ramia,
Paula Carmo Name, este que vos fala, Paulo Renato
Paim, Thiago Thobias, que trabalha na minha assessoria, Rafael Calil Tannus e Tatiana Stroppa.
O segundo é: Estatuto da Igualdade Racial – Comentado, Edição 2010, 294 páginas, publicado pela
Editora Edijur. Organizado por Élcio D’Angelo com a
participação de Alex de Oliveira Gonçalves, Ilkia Bumbieris, Kristiam Gomes Simões, Suzi D’Angelo, Fábio
Trad e Marcos Trad.
Os autores apresentaram um histórico do Estatuto
da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de
2010, e estudos comentados sobre conceitos e teorias aplicáveis; sobre os direitos à saúde, à educação,
à cultura, ao esporte e ao lazer, ao trabalho; sobre a
liberdade de consciência, de crença e de culto; sobre
o acesso à terra, à moradia; sobre o direito à igualdade de trabalho; sobre o direito do mesmo espaço
nos meios de comunicação; sobre o sistema nacional
responsável por articular políticas aﬁrmativas; sobre
o serviço destinado a superar a desigualdade éticoracial; sobre o acesso à Justiça e sobre as políticas de
ﬁnanciamento das iniciativas de promoção da igualdade que fazem parte do Estatuto.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo da minha alegria
pela singela homenagem que recebi da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por ter sido o autor do
Estatuto da Igualdade Racial. Recebi a mais bela placa
que chegou ao meu gabinete até hoje. A placa diz:
A Assembleia festeja e aplaude a existência do Senador Paim, na passagem do Dia
da Consciência Negra, em reconhecimento ao
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compromisso assumido pela luta contra o racismo e pela consciência de que somos todos
responsáveis pela ediﬁcação de uma Nação
de Liberdade e Bem-Estar.
Muito obrigado ao povo do Amazonas por essa
placa que se refere principalmente ao meu trabalho
em relação ao Estatuto da Igualdade Racial. Quero
agradecer com muito carinho, Sr. Presidente, não só
à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
mas também à Deputada Vanessa Grazziotin, que
me encaminhou essa pequena homenagem, e à sua
assessoria, que foi quem me representou no evento lá
na Assembléia, no Estado do Amazonas.
Por ﬁm, Sr. Presidente, aproveitando o tempo que
me resta, quero aqui me justiﬁcar a uma grande amiga
minha, a Deputada Federal Luciana Genro. Luciana fez
mais de 150 mil votos e, infelizmente, não foi reeleita
porque o seu Partido não atingiu o número de votos
necessários para eleger um Deputado Federal no Rio
Grande do Sul.
Quero aqui me justiﬁcar porque Luciana, além
de minha amiga, realizou, na segunda-feira, um grande ato político em Porto Alegre para garantir o direito
de concorrer a Vereadora em 2012. Luciana é ﬁlha
do Governador eleito Tarso Genro. Eu não pude estar
presente, então o discurso que eu faria lá estou registrando aqui da tribuna do Senado.
A argumentação jurídica alega que a Deputada
não pode ser candidata, tendo em vista o fato de ela
ser ﬁlha do Governador eleito para o Rio Grande do
Sul, Tarso Genro. Neste caso, ela está sendo cassada.
Ela perde os direitos políticos, não podendo sequer
concorrer a Vereadora em 2012.
A Deputada Luciana Genro é detentora de conhecida carreira política, e não pode, no meu entendimento,
ﬁcar fora do mundo político por entender que, infelizmente, Sr. Presidente, a Constituição lhe barra o direito
de ser votada, alegando laços consangüíneos.
A Deputada é conhecida não só no Rio Grande
como nacionalmente, por defender todos – negros,
brancos, índios, deﬁcientes, idosos –, ter uma visão
do social na política brasileira. Portanto, no meu entendimento, será uma perda para o Rio Grande e para o
Brasil se a nobre e querida Deputada Luciana Genro,
hoje, não puder mais concorrer a Vereadora ou mesmo
a Deputada, no futuro.
Quero, aqui, lembrar que Luciana Genro começou a sua carreira política militando aos 14 anos como
estudante. Ela atuava junto ao Sindicato dos Trabalhadores, mas a vontade política a levou ao Parlamento
como Deputada Estadual e Federal.
Luciana Genro representa uma grande parcela
não só da população gaúcha, mas também da popu-
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lação brasileira. Não podemos esquecer que ela foi a
segunda Parlamentar mais votada em Porto Alegre.
Por esse motivo, aﬁrma o seu desejo de seguir
representando grande parte do povo gaúcho e do
povo brasileiro.
Luciana Genro não abre mão de legislar em busca da justiça social e batalha por causas difíceis, para
muitos consideradas impossíveis. Mas com a sua raça,
com a sua ﬁbra, com o seu espírito de justiça, ela nunca vacilou. Por isso, eu quero aqui render as minhas
homenagens a Luciana Genro.
Tenho certeza de que o ato realizado na Assembleia, em Porto Alegre, nesta segunda-feira, que teve a
participação de diversas personalidades da sociedade
gaúcha, vai comover a Justiça Eleitoral, vai sensibilizála para garantir que Luciana Genro possa ser candidata no próximo pleito.
Termino dizendo: minha amiga Luciana Genro,
eu estou ao seu lado, hoje e sempre. A política, com
certeza, perderá grande parte de seu brilho. Se você
não concorrer, a política vai perder uma das suas
maiores estrelas.
Minha homenagem à Deputada Luciana Genro.
Quero dizer, Sr. Presidente, para concluir minha
fala, que tive uma bela votação no Senado. Fiz cerca
de quatro milhões de votos num universo de seis milhões e duzentos votantes. Mas, como eu não me dou
bem com pesquisas, houve um momento na pesquisa em que me jogaram para terceiro lugar – veja bem
–, e eu ﬁquei em primeiro lugar e ﬁz cerca de quatro
milhões de votos em seis milhões e duzentos. Mas a
Luciana liderou o movimento para que o seu Partido
retirasse um dos candidatos, a ﬁm de que votassem
no seu candidato e, no segundo voto, votassem em
nós. Isso é um gesto nobre que somente a Luciana e
o seu Partido, P-SOL, poderiam fazer e que ajudou
muito para que eu voltasse ao Senado para continuar
o nosso trabalho aqui.
Então, Luciana, um beijo no coração. Que Deus
te ilumine! Tenho certeza de que você voltará para a
vida política e pública com uma enorme votação e terá
o carinho do povo gaúcho e do povo brasileiro.
Um abraço, Luciana. Um abraço a todo o seu
Partido.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora para usar da palavra o representante do Estado de Roraima e do PTB, o Senador
Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Senador Paulo Paim, que assume a direção dos
trabalhos neste momento, Srªs e Srs. Senadores, hoje
é o Dia Internacional contra a Corrupção, de combate
à corrupção.
O Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado hoje, é uma referência à assinatura da Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção, que ocorreu
na cidade mexicana de Mérida. Em 9 de dezembro de
2003, mais de 110 países assinaram a Convenção,
que entrou em vigor, internacionalmente, no dia 14 de
dezembro de 2005.
No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o texto em maio de 2005, e, no dia 31 de janeiro de 2006,
a Convenção foi promulgada, passando a vigorar no
País com força de lei.
A Convenção da ONU contra a Corrupção é o
mais completo e abrangente instrumento internacional,
juridicamente vinculante – portanto que obriga o seu
cumprimento – e prevê a cooperação para recuperar
somas de dinheiro desviadas dos países, rastrear,
bloquear e devolver os bens, e a criminalização do suborno, a lavagem de dinheiro e outros atos criminosos
ligados à corrupção.
Senador Paim, portanto, essa data em que internacionalmente se comemora o dia contra a corrupção
é um momento para reﬂetirmos.
Eu tenho sempre falado que a corrupção, às vezes, é um mal que começa dentro de casa, na escola.
É uma criança que está na escola e fura a ﬁla, aplica
uma jogada para pegar a merenda antes dos outros,
o professor vê e não diz nada, os coleguinhas acham
que isso é correto e começam a fazer também. Ou então essa criança chega em casa, com um lápis, com
um apontador que não é dele, o pai vê e não procura
indagar nem tomar nenhuma providência. Aí, vai se
acostumando. Eu sempre digo que o combate à corrupção de fato tem que começar dentro de casa, tem
que prosseguir na escola. Tem que haver um envolvimento de toda a sociedade contra este verdadeiro
câncer que é a corrupção, que prejudica não apenas
uma área, mas todas as áreas de uma nação.
Então, muitas vezes, de tanto ver a corrupção ser
comum, generalizada, de tanto ver que aqueles que
são denunciados ou pegos praticando a corrupção não
sofrem nada, a própria sociedade acha isso normal.
Ontem, eu estava assistindo a uma reportagem
em que guardas de trânsito do Paraguai estavam cobrando propina para fazer com que brasileiros pudessem furar a ﬁla de espera no trânsito caótico de lá. E
as pessoas dão, para poder efetivamente ter uma coisa
mais rapidamente feita.
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E pior: no ano passado, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa, feita em todo o Brasil, com eleitores de todas as regiões, e algumas constatações
são estarrecedoras.
Primeiro, 75% dos eleitores entrevistados acham
que não é possível fazer política sem algum grau de
corrupção. Ora, se 75% acham isso, é um prato cheio
para aqueles que são corruptos, para a pessoa ser
incentivada a fazer corrupção. E pior: desses entrevistados, 65% admitiram que trocaram o voto por alguma
coisa, ou por um favor, ou por dinheiro, ou por um material. Enﬁm, algum negócio eles ﬁzeram para dar o voto.
Com isso, sedimenta-se, consolida-se na cabeça das
pessoas que não adianta lutar contra essa situação,
que isso é uma coisa normal, que não dá para mudar.
E, portanto, entram no jogo.
Ora, só há corrupção se houver dois personagens: o corruptor, aquele que vai lá propor um ato de
corrupção, e o corrompido, que aceita o jogo. Se não
houvesse os dois polos funcionando, não haveria corrupção.
E há quem diga: “Mas há corrupção desde o
início do mundo.” Na história mais recente, Judas,
discípulo de Cristo, se corrompeu e pegou o dinheiro
para entregar Jesus para ser cruciﬁcado. Então, é um
relato bíblico mais recente e muito forte, que mostra
como realmente o poder do dinheiro e da autoridade
é capaz de corromper as pessoas. Mas não se pode
achar que isso é normal ou simplesmente dizer que
isso existe em todo lugar – nas igrejas, nas associações de classe, nas ONGs.
Como disse Rui Barbosa – que está aí imortalizado no seu busto –, num pronunciamento no Senado,
como Senador, em 1914: “De tanto ver triunfarem as
nulidades, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem honesto chega a desanimar
de ser honesto, a rir-se da virtude”.
Isso foi em 1914, mas, se olharmos a história do
Brasil, a corrupção começou muito antes. Na verdade,
foi trazida. E não vamos dizer também que os que estavam aqui, os índios, não tinham algum tipo de conduta
não recomendável. O importante é que não adianta
ﬁcar olhando no retrovisor. Temos de olhar para frente e ver o que podemos fazer a partir de agora para,
efetivamente, se não extirpar, pelo menos reduzir a um
grau pequeno a corrupção.
Eu tenho ouvido aqui depoimento de Senadores de vários Estados do Brasil, e as denúncias de
corrupção eleitoral são absurdas e as mais variadas
possíveis. Nesse particular, infelizmente, eu acho que
o meu Estado levou o título de campeão, porque o que
foi feito de corrupção nos dois turnos da eleição para
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governador, eu, como diz o Presidente Lula, “nunca
antes”, na história do meu Estado, tinha visto.
E, por sinal, hoje, o jornal Folha de Boa Vista traz
uma notícia que me deixa esperançoso. O Ministério
Público Eleitoral já deu o primeiro passo para punir
esse Governador que foi eleito roubando, quando deu
um parecer pela cassação do seu registro. O crime
indicado é uma conduta vedada, prevista em lei. O
Governador usou uma emissora de rádio do Governo
para, reiteradamente, fazer propaganda política para
ele. Mas, no que tange à parte da compra de votos,
da coação...
Dinheiro, então, é uma coisa absurda. A imprensa
nacional divulgou amplamente que, no primeiro turno
da eleição no Brasil, foram apreendidos R$4 milhões.
Ora, aquilo que a Polícia Federal consegue apreender
é uma parte pequena do que de fato circula durante
os atos de corrupção numa eleição. Mesmo assim,
foram apreendidos no Brasil todo R$4 milhões. E, só
no meu Estado, que é o menor Estado em termos
de contingente eleitoral, é o menor colégio eleitoral
- portanto, tem menos eleitores -, foram apreendidos
R$2,5 milhões. Ora, como se pode, então, admitir, se
isso fosse mais ou menos razoável, um Estado que
tem o menor contingente eleitoral ter apreendido o
maior volume de dinheiro? Isso aí já é um indicativo,
uma coisa muito evidente do nível de corrupção que
campeou nessas eleições.
Para se ter uma ideia, no primeiro turno, fazendo
todos esses absurdos, o atual Governador perdeu o
primeiro turno. E aí, no tempo que foi do primeiro turno
ao segundo, as coisas se tornaram escancaradas.
E aqui quero dizer: a Polícia Federal fez muitas
ações, mas o que ﬁcou evidente é que o contingente
de policiais para cobrir mesmo um Estado pequeno
como o meu, em termos de eleitor, mas que é vasto
em termos de extensão...
Então, é corrupção nas comunidades indígenas,
o cara vai lá comprar o voto do indígena, é corrupção
nos bairros, é corrupção em todos os lugares, nas vicinais. Em tudo, tudo, tudo. Um absurdo. De maneira
escandalosa.
Eu ﬁz várias denúncias, Senador Paim, sobre esses escândalos, como ﬁz também sobre os atos de corrupção praticados por esse Governador, que substituiu
o Governador eleito em 2006 pelo seu falecimento, e
que, na verdade, desde lá, implantou uma ação sistemática de corrupção em várias áreas da administração,
especialmente na saúde, o que se torna um crime muito mais sério ainda. Corrupção é condenável em qualquer atividade, mas, na saúde, é o mesmo que matar
a pessoa. Esse dinheiro que é roubado da saúde deve
vir com gosto de sangue, porque representa a morte
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de pessoas que depois não são atendidas, como é o
caso lá em Roraima: não tem remédio, não tem material de consumo, como gaze, esparadrapo, etc., para
atender os pacientes. Os remédios são jogados fora,
mas falta remédio para o paciente. São comprados,
de novo, medicamentos superfaturados para se obter
dinheiro, como foi necessário para essa campanha.
Esse dinheiro é um dinheiro maldito, porque qualquer
dinheiro roubado é. Mas dinheiro que se rouba da área
da saúde priva o paciente de um atendimento melhor
e até pode levá-lo à morte – como recentemente lá faleceu um jovem que foi atropelado e não teve o atendimento necessário, porque não havia equipamento nem
material de consumo no hospital. Eu li aqui a nota de
repúdio da família contra essa questão.
Então, quero aproveitar este dia para fazer este
registro, pedindo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, do meu
Estado e de todo o Brasil também, que redobrem as
ações de inteligência e de combate à corrupção, porque, senão, vamos ter que nos conformar de repetir
a frase de Ruy Barbosa, que eu quero ler aqui para
deixar registrado também. Ele disse num pronunciamento dele, de 1914:
A falta de justiça, Srs. Senadores, é o
grande mal da nossa terra, o mal dos males,
a origem de todas as infelicidades, a fonte de
todo nosso descrédito, é a miséria suprema
desta pobre nação.
A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta os homens, os
auxílios, os capitais.
A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem; cresta em ﬂor
os espíritos dos moços, semeia no coração
das gerações que vêm nascendo a semente
da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso,
na loteria da sorte, promove a desonestidade,
promove a venalidade, promove a relaxação,
insuﬂa a cortesania, a baixeza, sob todas as
suas formas.
E aí ele diz:
De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a
desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter
vergonha de ser honesto.
Então, até por ser médico, sou uma pessoa que
não perde a esperança diante de um quadro de um
paciente que esteja grave. Não perco a esperança de
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salvar uma vida, jamais. Assim também não perco a
esperança, Senador Paim, de que o nosso País vem
caminhando, embora muito lentamente, de 1914 para
cá, para ser um País realmente respeitável, em que as
pessoas tenham vergonha da desonestidade, em que
as pessoas tenham vergonha de lidar com corruptos
e em que as pessoas tenham vergonha na cara e não
se deixem vender sob qualquer aspecto. Mas me ative
aqui à corrupção eleitoral praticada no País todo, mas,
com muita tristeza, quero dizer, também me referi à
corrupção no Estado que me viu nascer, Estado que
eu amo e a cuja causa me dedico desde, digamos, os
bancos escolares.
Então, peço a V. Exª que autorize a transcrição da
mensagem do Dia Internacional da Corrupção, que eu
li; a mensagem de hoje do Secretário-Geral da ONU,
Ban Ki-moon, sobre essa data; e também o decreto
legislativo do Congresso Nacional que aprovou o texto
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da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,
datada de 18 de maio de 2005.
Portanto, é muito importante que nós tenhamos
a persistência de combater esses males, esse grande
mal que é a corrupção, senão não acabaremos com
ela nesta geração e não teremos condições de acabar
com ela na próxima. Então, se o trabalho está atrasado, vamos incrementá-lo, vamos praticar um trabalho
de convencimento na nossa casa, no meio dos nossos
amigos, no seio das instituições a que pertencemos,
mas vamos fazer um trabalho diuturno. É um trabalho
duro, mas necessário e muito benéﬁco e importante
para a nossa Nação.
Muito obrigado, Senador Paim.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 348, DE 2005(*)
Aprova o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada
pela Assembleia-Geral da Organização das
Nações Unidas em outubro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas
– ONU, em outubro de 2003 e assinada pelo Brasil
em 9 de dezembro de 2003, em Mérida, no México,
na Conferência de Alto Nível, realizada sob os auspícios do Escritório das Nações Unidas contra Drogas
e Crimes e do Governo do México.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a
referida Convenção, assim como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de maio de 2005. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto da Convenção acima citada está publicado no DSF de
30-3-2005.

Este enunciado é de autoria de Ruy Barbosa
em 1914:
“A falta de justiça, Srs. Senadores, é o
grande mal da nossa terra, o mal dos males,
a origem de todas as nossas infelicidades, a
fonte de todo nosso descrédito, é a miséria
suprema desta pobre nação.
A sua grande vergonha diante do estrangeiro é aquilo que nos afasta os homens, os
auxílios, os capitais.
A injustiça, Senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem; cresce em ﬂor
os espíritos dos moços, semeia no coração
das gerações que vêm nascendo a semente
da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso,
na loteria da sorte, promove a desonestidade,
promove a venalidade, promove a relaxação,
insulta a cortesania, a baixeza, sob todas as
suas formas.
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De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto
ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer
a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a
desanimar da virtude, a rir-se da honra a ter
vergonha de ser honesto.
Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime (na Monarquia),
o homem que tinha certa nódoa em sua vida
era um homem perdido para todo o sempre,
as carreiras políticas lhe estavam fechadas.
Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam e que, acesa no alto
(o Imperador, graças principalmente a deter
o Poder Moderador), guardava a redondeza,
como um farol que não se apaga, em proveito
da honra, da justiça e da moralidade”.
Obras Completas de Rui Barbosa; Senado Federal, Rio de Janeiro,
DF. V. 41, t. 3, 1914, p. 86.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que, mais uma vez, traz o tema da saúde, que
é, sem sombra de dúvida, a maior preocupação hoje
no País, além da educação e da segurança.
Eu queria cumprimentar os policiais civis do Rio
Grande do Sul por terem, enﬁm, conseguido uma
bandeira de um trabalho que ﬁzemos juntos: a aposentadoria especial da Polícia Civil, prevista na Lei
Complementar Federal nº 51, que passa a ser aplicada
também no Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns
pela decisão. Parabéns à Polícia Civil.
Ao mesmo tempo, insisto na importância de o
Congresso deliberar em cima da PEC nº 300, que vai
atender também os policiais militares.
Mas, Senador Mozarildo, a assessoria lembra
que V. Exª será atendido na forma regimental.
Quero também ainda, para concluir, dizer que
encaminhamos à Mesa um requerimento, junto com o
Senador Heráclito Fortes, para assegurar a aposentadoria especial às pessoas com deﬁciência. Esperamos
que esta Casa vote também, com urgência, esse tema.
Tenho dito que a melhor forma de homenagear as pessoas com deﬁciência é parar de protelar e aprovar o
Estatuto da Pessoa com Deﬁciência que o Senado já
aprovou. O Deputado Celso Russomano fez um belo
trabalho na Câmara e, se lá fosse aprovado, viria para
o Senado, e nós daríamos aqui a última palavra, com
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as devidas mudanças que a Câmara assim entender.
O que não pode é ﬁcar sem votar.
Por ﬁm, quero cumprimentar a Casa porque,
ontem, a CCJ aprovou o projeto de nossa autoria que
resolve um tema que hoje o Plenário inclusive debateu, que é a situação dos aposentados e pensionistas do Aeros. Agora, vai para a Comissão Assuntos
Econômicos e, em seguida, vai para a Câmara dos
Deputados.
Quando apresentei esse projeto, foi com a visão
de criar um conforto legal para que o Judiciário e o
Executivo, junto com o Legislativo, construíssem uma
saída que permitisse aos companheiros aposentados
e pensionistas do Aeros receberem o que têm de direito, ou seja, o princípio da integralidade em relação
à sua aposentadoria.
Senador Gilvam Borges, V. Exª vai se inscrever?
(Pausa.)
Está inscrito.
Então, com satisfação, passo a palavra a V. Exª.
Fiz aqui um fechamento de alguns projetos de
minha autoria, porque percebi que V. Exª estava vindo,
para garantir o direito a V. Exª.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Presidente, nobres Colegas de ambos os sexos,
estamos aqui, novamente, na tribuna do Senado Federal, primeiro para fazer um registro da honrosa visita a
esta Casa do Deputado Júnior Favacho, do PMDB; do
Deputado Federal recém-eleito Luiz Carlos, do PSDB;
e do Deputado Carlos Valdez, que estão honrando
com as suas ﬁguras aqui, representando o Estado do
Amapá, esta Casa.
Mas, Sr. Presidente, ontem o PMDB teve a prazerosa oportunidade de fazer uma justa homenagem
ao Presidente Lula.
O Presidente Lula e a Dilma, nossa Presidente
eleita, estiveram lá na residência do Senador eleito, o
Deputado Eunício de Oliveira, ladeado de inúmeras
Lideranças do PMDB.
Esse jantar foi um jantar também de trabalho,
além da homenagem aos oito anos de trabalho do
Presidente Lula pelo País.
O Amapá estava lá, representado pelo Presidente
do Congresso, Senador José Sarney, que tem assento nesta Casa, com a representatividade honrosa do
Estado do Amapá. Estávamos lá porque o Presidente
Lula deu oportunidades grandiosas para o Amapá, e
temos que ser gratos por isso.
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Não só as suas políticas econômicas e sociais
implantadas em todo o País, mas o Amapá teve uma
oportunidade ímpar e, por três vezes, o Presidente
Lula esteve no nosso Estado. O Presidente Lula nos
deu a oportunidade de uma ponte, que será inaugurada agora, entre janeiro e fevereiro, lá no Extremo
Norte, no querido Município de Oiapoque; é uma ponte binacional.
Estivemos lá com Fernando Henrique e o Chirac.
E o Presidente Lula, por duas vezes, com o Presidente
Sarkozy. Foi uma gestação difícil, dura, um processo
pelo qual este Parlamento teve que aprovar um grande
entendimento internacional; e o Parlamento francês,
da mesma forma. E viemos trilhando.
Hoje este grande projeto está materializado, Sr.
Presidente. O Brasil tem fronteiras com o Continente
Europeu através da Guiana Francesa. E sabemos da
importância desta ponte. Esta ponte nos trará, nos próximos 15 anos, uma média de dez milhões de turistas
europeus, adentrando nosso território pelo Oiapoque.
Estaremos vendo esse grande fenômeno ocorrer no
Brasil.
Os turistas europeus geralmente vão direto por
Manaus, que é a referência da Amazônia. Mas lá no
Amapá, Sr. Presidente, além dos rios, igarapés, cachoeiras, além do grande potencial de ﬂora e fauna, temos
a pororoca, fenômeno do grande encontro, quando a
garganta do rio Amazonas, que nos banha, despeja
uma enorme quantidade de água. A única capital banhada pelo rio Amazonas é capital do nosso querido
Estado do Amapá, a nossa cidade de Macapá.
É importante poder ter essa visão. O Presidente
Lula e o Presidente Sarney nos deram essa oportunidade, materializada. A BR-156 também já se aproxima,
faltando apenas dois anos para podermos integrar todo
Estado do Amapá, lá de Vitória do Jari ao Oiapoque. O
Presidente Lula também recebeu, naquele jantar, no
abraço que lhe demos, o abraço do PMDB, de muitos
aliados, estava lá a nossa gratidão.
A transferência das terras da União foi também
decisiva para o desenvolvimento do nosso Estado. O
empresariado com acesso ao título terá acesso às linhas de ﬁnanciamento.
Não tenho dúvida de que o grande Porto de
Santana haverá de receber toda a produção de grãos.
Além de produzir, será pelo grande Porto de Santana
que nós iremos mandar nossa produção pelo Oceano Atlântico para o resto do mundo. Virá também do
Mato Grosso, do Centro-Oeste, pela transferência das
terras, pela ponte binacional, pela disposição sempre
pronta do Presidente Lula para com os interesses do
Estado do Amapá.
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Nós estivemos lá abraçando o Presidente Lula, e
esse abraço foi um abraço de gratidão. Agora, o Amapá espera a posse da Presidenta Dilma, que contará
com o apoio da maioria das nossas Lideranças com
assento neste Congresso. Isso nos dá o conforto de
dizer ao Presidente que a sua sabedoria política, que
a sua capacidade política de aglutinação, que a sua
capacidade de manter o Congresso, de manter uma
base de apoio, de superar crises e diﬁculdades deu
ao País uma grande perspectiva.
Hoje o País assume a liderança na América Latina, já temos assentos assegurados na ONU. O Brasil
já não é uma Bolívia de antigamente. O Brasil marcha
para esse grande desenvolvimento. E essa nova etapa,
nessa nova década, nesses próximos dez anos, estaremos pela primeira vez na história política do Brasil sob
a liderança da nossa querida Presidente Dilma.
Eu estava lá e vi já a barba pintada, o seu jeito
criativo, extrovertido, o seu jeito popular, um homem
de grande visão, um homem que acreditou e que, por
três vezes consecutivas, marchou na busca de ocupar a Presidência da República. Ousado, aguerrido,
preparado, e foi. O homem público deve se curvar aos
ensinamentos na busca e se cercar de bons assessores. E o Presidente Lula mudou crescendo; mudou
avançando. Hoje podemos dizer que o Presidente Lula
é um grande estadista.
E o PMDB deu aquele abraço fraterno, o abraço de respeito. E o meu abraço foi junto não só como
membro do Partido, mas como um homem agradecido,
um Parlamentar agradecido, porque nenhum pleito do
Estado do Amapá foi negado pelo Presidente Lula. Nós
demos sustentação política.
Lamentavelmente, ainda temos muitas deﬁciências técnicas. Os nossos Prefeitos não têm um bom
suporte técnico. E o próprio Governo do Estado também, sem um suporte técnico e sem a visão, nos dá
a condição da perda de muitos recursos. Mas desta
tribuna, Sr. Presidente, já anunciei milhares de reais –
dinheiro na conta. E nós trabalhamos diuturnamente.
Que jantar abençoado! Que jantar em homenagem justa do PMDB ao Presidente Lula!
Então, Presidente Lula, nesta tarde, eu quero dizer a Vossa Excelência do nosso agradecimento e da
nossa eterna admiração pelo que Vossa Excelência
fez pelo Estado do Amapá. Muito ainda há a fazer. Eu
tenho certeza de que os grandes projetos do Estado
do Amapá estão prontos. Nós somos gigantes não só
pela própria natureza. Nós somos gigantes pela força
do nosso povo, da miscigenação da nossa gente. Somos aguerridos. O amapaense é um povo ímpar. E, lá
na foz do grande rio Amazonas, estamos nós traba-
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lhando na expectativa de que possamos implementar
grandes políticas públicas.
O Deputado Estadual Júnior Favacho – com uma
votação expressiva, surpreendente, para não dizer que
foi o mais votado – vem não somente para observar,
mas, ladeando seu amigo e companheiro – estiveram
marchando juntos numa dobradinha –, o Deputado
Federal eleito Luiz Carlos, que vai integrar a Bancada
Federal e que vai lutar muito pelo Estado do Amapá.
Deputado Cabo Valdez, com a mão no queixo, relógio de ouro, Mido, juntamente com seu ﬁlho, hoje nos
prestigia aqui, nesta Casa.
E nós estivemos hoje na Comissão Mista de Orçamento, viu, Presidente? Lá nós estamos aprovando o
Orçamento. O Amapá emplacou mais de R$20 milhões
em emendas de bancada só nas duas Comissões em
que estávamos trabalhando hoje, à tarde.
E quero dizer a esse povo do meu Estado que a
Casa se entristece também. Este parece o período da
despedida, do “até mais’, do “ainda só está começando”, do ir e vir, do subir e descer, do reconhecimento
e das despedidas. Grandes homens têm ocupado esta
tribuna, e eu os acompanho, observando-os. Quantas
lições aprendidas, e nós, aqui, observando os gigantes da política nacional que não tiveram o êxito da
recondução ou que estão saindo para ocupar outras
missões. Despedidas do Presidente Lula. Quais são
as outras etapas e tarefas?
Eu tenho dito – e disse – aos amigos: não há vitórias deﬁnitivas, nem derrotas para sempre; há batalhas,
etapas a serem vencidas; há homens que ganham, perdendo, há outros que perdem, ganhando. Saber fazer
o jogo e jogar bem é a capacidade divina de entender
que nem tudo é como queremos; tudo é o resultado
do que somos e do que representamos.
Não somos só o que vestimos, Excelência, e não
somos só pelo que comemos. Somos pelo que aprendemos. Somos pelo que ouvimos e pelo que olhamos.
E a emoção vem em todos os sentidos.
Ei, Mão Santa! Gigante, vigilante do plenário,
companheiro de todas as horas, que irá para o Mercosul, para representar a voz do Brasil; lá no Parlasul,
aliás – não é no Mercosul.
Sr. Presidente, tive o prazer de ser Relator de
uma área especial que tratava das questões das Forças Armadas – do Exército Brasileiro, da Aeronáutica e da Marinha. Eu estava relatando os recursos. E,
nesta tarde, quero dizer que a Nação tem o dever de
resgatar..., de investir nas nossas Forças Armadas. É
hora de investir em segurança também.
Desenvolvendo suas tarefas com grande diﬁculdade o Exército brasileiro, os recursos a ele disponibilizados nos últimos anos têm sido insuﬁcientes para
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atender às necessidades mínimas não só em relação
aos investimentos, ao reaparelhamento, à modernização, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico,
mas também à simples manutenção operacional da
instituição.
E essa limitação de recursos está comprometendo
o desenvolvimento de programas e ações essenciais
para as Forças Armadas, bem como a manutenção e
a reposição dos materiais de emprego militar, gerando,
com isso, um quadro de verdadeiro sucateamento.
Precisamos envolver a sociedade nessa discussão, comprometer ainda mais as autoridades com a
estratégia nacional de defesa e preparar um Exército
dissuasor, que esteja à altura da posição que ocupa
nosso País no cenário internacional.
A limitação de recursos orçamentários, consignados no Projeto de Lei Orçamentária para o próximo
exercício, poderá acarretar uma redução na incorporação de recrutas programados para 2011. O Exército Brasileiro incorporava cerca de 100 mil conscritos
todos os anos, em todo o Brasil. No entanto, com os
sucessivos cortes no Orçamento, o efetivo baixou para
70 mil. Esse já é o efetivo considerado mínimo para o
cumprimento da missão constitucional.
O recrutamento para o serviço militar é democrático, universal e socialmente justo e equitativo. Além
disso, ajuda a moldar o caráter do cidadão e desenvolve o espírito da prevalência do coletivo sobre o individual, do cumprimento da missão, do serviço público,
do dever para com a comunidade e do patriotismo. É
a complementação da formação da cidadania no aspecto espiritual, moral, físico, intelectual, proﬁssional
e cívico.
O cumprimento da meta de incorporação de 70
mil recrutas exige suplementação das dotações destinadas às programações planejadas. Tal fato já foi
previsto no meu relatório setorial de defesa. A inserção pleiteada permitirá ao Exército mobiliar todos os
postos de vigilância, bem como proporcionar melhores
condições, para que a força terrestre contribua com
o desenvolvimento socioeconômico do País – maior
capacidade de participação em ações subsidiárias e
apoio a calamidades. Permite, ainda, a contribuição
para a formação de cidadãos, aprimorando valores
e mão de obra – proﬁssionalização em setores de interesse do mercado –, favorecendo a redução do desemprego no País. Por outro lado, a não incorporação
do efetivo supracitado reduzirá o poder dissuasório do
Brasil, trará prejuízo ao patrulhamento das fronteiras,
reduzirá a tropa em condições de ser empregada em
operações de garantia da lei e da ordem e defesa externa, bem como diminuirá a força de trabalho para as
missões subsidiárias.
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O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) é um programa concebido pelo Exército
Brasileiro, a partir da Estratégia Nacional de Defesa,
e consiste na integração de sensores instalados ao
longo da fronteira terrestre aos centros de tomada de
decisão e às tropas de pronto emprego. Essa integração reduzirá o tempo de resposta entre a detecção
de um ilícito transfronteiriço e a ação legal do Estado.
O Sisfron integrar-se-á aos sistemas congêneres das
demais forças e da Polícia Federal e será contemplado
com tecnologias de defesa cibernética.
Inserido no Sisfron, o Projeto Braço Forte atende
às demandas dos sistemas operacionais mais críticos
e de emprego real imediato na segurança dos grandes eventos desportivos com sede no País, a partir
de 2011. Esse projeto irá equipar, até 2015, as 26
brigadas do Exército com material e tecnologias no
“estado da arte”.
Ressalta-se que existe uma emenda de comissão,
aprovada recentemente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, que contempla recursos para a implantação desse projeto.
A alocação de parcela desses recursos para o
Comando do Exército permitirá dar consequências aos
objetivos e orientações contidos na Política de Defesa
Nacional, bem como na Estratégia Nacional de Defesa, equipando, inicialmente, brigadas localizadas nas
12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 – Rio
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal,
Recife e Salvador –, permitindo ao Estado brasileiro
prover a necessária segurança física e das comunicações durante o evento.
Além dos investimentos, as despesas de custeio
são vitais para o Exército, que tem no ser humano o
seu recurso mais precioso.
É esse custeio que vai garantir a alimentação, o
combustível, o fardamento, a munição, a manutenção
(água, luz, telefone, material de expediente e de limpeza), de todas as 650 organizações militares espalhadas
por todo o país. O custeio é parte imprescindível para
que o Exército esteja em condições de ser empregado
quando demandado.
O Exército associa à preparação da tropa a realização de ações que proporcionam benefícios para
considerável parcela da população brasileira.
Como exemplos dessas ações, destacamos: o
Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, com a participação do Ministério da Educação, em
que estudantes de nível superior prestam assistência
a comunidades carentes nos Estados da Amazônia;
as campanhas de vacinação e imunização: apoio aos
órgãos do Governo Federal (Funasa), do Estadual
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e do Municipal, nas diversas campanhas nacionais
de vacinação, de 1996 a 2004, em todo o Brasil. O
Exército realiza o transporte de agentes da Funasa e
emprega seus médicos e dentistas na vacinação de
comunidades, merecendo destaque as comunidades
indígenas; as ações de apoio ao combate à dengue
com participação junto às Secretarias Estaduais de
saúde no combate ao mosquito transmissor da dengue, quer alojando e transportando agentes da Funasa, quer participando diretamente do combate ao
mosquito, de 1998 a 2003, em Municípios dos Estados
do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do
Brasil; a Operação Pipa, que decorre de um convênio
assinado entre os Ministérios Extraordinário da Segurança Alimentar, o Ministério da Integração Nacional
e o Ministério da Defesa; o apoio a desabrigados de
enchentes, quando o Exército realiza o transporte de
civis e seus pertences, ajuda na distribuição de cestas de alimentos e de donativos, com a ﬁnalidade de
apoiar as ações da defesa civil local, no socorro às
vítimas das chuvas nas diversas regiões do país; as
ações de cooperação com o desenvolvimento nacional, execução de obras como a construção de aeroportos, recuperação e construção de rodovias, ferrovias,
vias urbanas e pontes em diversas regiões do País,
aproveitando a estrutura dos batalhões de engenharia de construção, em convênios estabelecidos com
o Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre
(DNIT), com governos estaduais e municipais e outros
órgãos governamentais; as ações de cooperação com
o Ministério do Meio Ambiente a que o Exército presta
apoio logístico ao Ibama nas ações previstas ao plano
de ação para a prevenção e o controle do desmatamento da Amazônia Legal, sendo que o apoio consta
de transporte terrestre, aéreo e ﬂuvial, acampamento,
segurança, alimentação, pernoite, higiene, primeiros
socorros e comunicações, tendo as atividades iniciaram em outubro de 2004.
Cabe destacar, também, que a presença brasileira
no Haiti (Minustah) é a maior participação de tropas no
exterior desde a Segunda Guerra Mundial.
Já concluo, Sr. Presidente, porque a cada hora
chega mais um Senador ávido para expressar os seus
ideais.
A atuação do nosso soldado tem sido alvo de
elogios por todos aqueles que têm a oportunidade de
conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo contingente
brasileiro, sendo uma referência para as tropas empregadas em missões de paz em todo o mundo.
A participação no Haiti contribuiu, ainda, para
elevar o nível de operacionalidade da força terrestre
e permitiu que tenhamos um contingente de militares
com grande experiência em operações que exigem
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elevado padrão de desempenho. Essa operação prepara também nossos militares para serem empregados, inclusive, no território nacional. Estamos vendo
isso acontecer agora, no Complexo do Alemão, no
Rio de Janeiro.
Concluindo meu pronunciamento, Sr. Presidente, destaco que o Exército Brasileiro é uma instituição
profundamente compromissada com o nosso País. A
sociedade conta com o seu braço forte para defender
nossas riquezas e nossa soberania e, com a sua mão
amiga, para enfrentar nossos desaﬁos e vencer obstáculos na construção de um Brasil mais desenvolvido.
E para isso, Sr. Presidente, peço a atenção da
Senadora Serys, que, nesses gratos anos de convívio
no Senado Federal, tem demonstrado a todos nós seu
espírito público e compromisso com o Brasil, para que
envide todos os esforços no sentido de que a força terrestre receba os recursos orçamentários compatíveis
com suas necessidades.
Sr. Presidente, quero levar minhas congratulações
ao grande estadista, ao Ministro da Defesa Nelson
Jobim, que com a sua sabedoria e seu conhecimento
empresta ao Ministério da Defesa o equilíbrio necessário entre este Parlamento, entre o Poder Judiciário,
entre todas as nossas forças de segurança, para que
possamos implementar a imediata recuperação, o
grande resgate das Forças Armadas, que estão sucateadas. Setenta mil recrutas, Excelência, um programa
de alto nível.
O homem chega às ﬁleiras para receber o adestramento e o conhecimento e sai transformado, não só
deixando as suas impressões na instituição do Exército, mas também levando seu conhecimento, levando
no seu peito valores e garantias de que será um bom
cidadão. Por isso, peço à nossa relatora que garanta
os recursos já alocados e devidamente aprovados pela
nossa Comissão.
Era o que tinha a dizer. Que Deus nos abençoe e
que possamos fazer esse resgate para todas as nossas
forças de defesa! É uma garantia do direito, do Estado e da funcionalidade. Quem atenta contra as suas
forças, Excelência, está fadado à insegurança e ao
desmoronamento. Forte é o país que tem a sua força
totalmente equipada e preparada não só com tecnologia, mas também com investimento em homens, em
valores e em informação.
Viva o Exército brasileiro!
Via a Aeronáutica e a Marinha!
Que o País avance para seguir já na liderança
da América Latina e ocupar o lugar que lhe é devido
no espaço seguro da ONU e do mundo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Depois do discurso emocionante do Senador Gilvam
Borges, passamos a palavra ao nobre Senador Inácio
Arruda e aproveitamos, Senador, para prorrogarmos a
sessão por mais uma hora.
Está com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero solicitar
à Mesa, meu caro Presidente Paim, que garanta, por
todos os meios, a participação de uma representação
brasileira no Fórum Social Mundial de 2011.
É muito signiﬁcativa a realização dos fóruns.
Nós fomos, digamos assim, o País que mais acolheu
o Fórum Social Mundial, especialmente a sua querida
cidade de Porto Alegre, que recebeu o mundo inteiro
seguidas vezes para debater as situações críticas em
que a economia e as questões sociais são tratadas
pelos principais dirigentes mundiais.
É a área social, é o movimento social se interagindo, se unindo, e o Parlamento brasileiro, o Senado
da República, não pode ﬁcar ausente de um debate
tão largo como o realizado no Fórum Social Mundial,
especialmente porque....
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Inácio Arruda, seu requerimento está
na mesa. Já deixarei aqui a recomendação para que
ele seja o primeiro item da pauta de terça-feira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª. Eu tinha convicção de que V. Exª
atenderia imediatamente esse pleito, porque trata-se
de um fórum internacional mundial realizado na África e o Brasil tem uma relação umbilical com a África.
Uma parte dessa dívida, muito pequena, a parte que
estamos pagando, estamos fazendo agora com o Presidente Lula, que instalou, na cidade de Redenção, no
Estado do Ceará, a Universidade da Integração LusoAfro-Brasileira, que já realizou, agora, no Enem, praticamente a escolha dos primeiros trezentos estudantes
brasileiros que vão interagir com trezentos estudantes
africanos. É um passo que oferecemos para pagar essa
dívida histórica do nosso povo com a África.
Mas, quero, Sr. Presidente, fazer ao Ministro da
Educação um apelo que também diz respeito à África.
Somente a cidade de Fortaleza, hoje, acolhe mais de
1.500 africanos. Todos vieram para estudar no Brasil.
São estudantes universitários que estão na Universidade Federal do Ceará, que estão na Universidade
Estadual do Ceará e que estão em inúmeras escolas
privadas de ensino superior.
Tenho assistido e recebido os estudantes africanos e tenho discutido com eles – que têm uma associação lá no nosso Estado –, especialmente com os
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estudantes de Guiné-Bissau que estão no Estado do
Ceará, como interlocutores da comunidade africana
no nosso Estado. Eles ﬁzeram um pleito diante dessa
dívida histórica da nossa Nação.
Esses estudantes, a maioria de famílias africanas
pobres, numa tentativa, digamos, forte de buscar uma
melhoria para seu país, buscam o Brasil para estudar.
Mas não é fácil. Se para os brasileiros pobres é difícil
conseguir vagas nas escolas públicas de ensino superior, imagine para o estudante africano pobre conseguir vagas nas escolas públicas de ensino superior
no Brasil.
Nós criamos, para os estudantes brasileiros, um
programa que saiu das mãos dos Ministros que ocuparam a Pasta da Educação, Tarso Genro e Fernando
Haddad, e da cabeça sempre ligada no sentimento do
povo, por um instinto de classe, do Presidente Lula, que
percebe essas necessidades do nosso povo. Aí está a
particularidade do Presidente Lula: ele tem, além da
sua formação sindical, uma origem, um sentimento, que
resultou também na criação do ProUni, um programa
que acolheu os pobres para que pudessem concluir o
curso de ensino superior. É um programa excepcional.
Basta ver as imagens da formatura, Senador Paulo
Paim, de seiscentos médicos e médicas ﬁlhos de pobres, concluindo um curso que só a classe média, média alta e rica pode fazer. Seiscentos ﬁlhos de pobres
concluíram o curso de Medicina via ProUni!
Então, peço ao Ministro Fernando Haddad e ao
Governo brasileiro que examinem as condições enquanto a Unilab não acolhe, como as demais universidades brasileiras, milhares de estudantes, pois temos
milhares de estudantes nas nossas universidades.
Enquanto ela não alcança essa condição, que possamos encontrar uma maneira, uma espécie de aditivo
ao programa que recepcionou os pobres nas escolas
superiores do nosso País, o ProUni, que encontremos
um caminho para acolher aqueles estudantes da África que estão no Brasil e que também são oriundos de
escolas públicas de seus países.
Acho que esse é o caminho para darmos uma
solução mediana a um problema crucial. Falo da situação em Fortaleza, mas o mesmo ocorre em Recife,
em São Luís, em Salvador, no Rio de Janeiro, em Porto
alegre, em São Paulo.
Então, todas essas cidades que estão mais na
nossa costa e as maiores recebem estudantes africanos
nessas condições, enfrentando imensas diﬁculdades
no Brasil. Nosso País, hoje, tem melhores condições
que tinha de recebê-los no passado.
Por isso, faço este apelo para que a gente possa,
através do nosso Ministério da Educação, encontrar
o caminho para os estudantes africanos que estão
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desejosos de uma formação superior no Brasil e têm
encontrado muitas diﬁculdades.
Ao ﬁnal, Sr. Presidente, quero dar minha palavra
em relação à semana das pessoas portadoras de deﬁciência e com necessidades especiais.
Esta é a sexta semana que o Senado realiza. E
digo para todos nós, Senadores e Senadoras, que é
um feito de pessoas do Senado, de alguns Senadores
e Senadoras preocupados e funcionários e funcionárias dedicados a uma causa que abraçam, a causa das
pessoas que têm algum tipo de deﬁciência, algum tipo
de diﬁculdade, que nós enxergamos, porque, muitas
vezes, essas pessoas se enxergam como normais,
apenas portando uma síndrome, uma deﬁciência adquirida ou congênita que as acompanha em determinados momentos da vida ou desde que nasceram,
precisando de uma atenção especial da sociedade e
do Estado brasileiro.
Esta é a sexta semana. Tenho dialogado com os
funcionários. Nesta semana foi realizado, aqui no Senado, um desﬁle de moda, no Salão Negro, com modelos portadores de deﬁciência. Serviu para chamar a
atenção dos estilistas, das empresas. Lembro que uma
sobrinha minha fez sua tese na Escola de Estilismo e
Moda, dos Maristas, no Ceará, sobre moda para pessoas portadoras de deﬁciência. Infelizmente, ela não
pode defendê-la, porque veio a falecer no dia da defesa da tese, vítima de um acidente, ainda muito jovem,
garota, aos 21 anos de idade. Mas sua tese está lá,
vai ser publicada, de toda sorte. E aqui nós realizamos
uma semana de moda dos deﬁcientes.
Por que estou fazendo essas referências? Porque alguns funcionários me disseram que esta talvez
seja a última. Digo que não será, porque essa programação está inserida para sempre como uma semana
no calendário das atividades do Senado Federal. De
algum modo, seja com voluntários, seja mediante uma
das comissões temáticas do Senado Federal, nós vamos realizar a Semana dos Portadores de Deﬁciência
e daqueles que precisam de uma atenção especial de
todos nós e do Estado brasileiro.
É importante que o Senado faça, porque ele chama a atenção para as responsabilidades do Estado. O
principal agente de inclusão e de quebra de preconceitos é o Estado. É ele que tem a obrigação primeira de
atentar para um largo projeto de inclusão e de quebra
de preconceitos.
É assim que eu vejo. Por isso o Senado tem essa
grande responsabilidade. Acho que devemos conduzir, manter essa atividade como um grande fórum
para chamar a atenção da sociedade, para convocar
os Senadores e os Deputados, os legisladores, as
organizações não-governamentais e, especialmente,
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o Governo central para sua responsabilidade. Muitos
podem contribuir, muitos vão-nos ajudar a realizar essa
grande atividade do Senado.
O que quero, Sr. Presidente, é estender os votos de reconhecimento, de parabéns aos nossos funcionários, funcionários da Casa, do Senado, sejam
os funcionários de carreira, sejam os comissionados
que são levados a abraçar esta causa no Senado da
República.
Eram esses dois registros, Sr. Presidente, todos
de conteúdo social que considero fortíssimos. Um, sobre essa quebra de preconceitos.
Cito, mais uma vez, uma jovem lá do Ceará que
já escreveu alguns livros. Ela cita, num dos textos...
Entreguei ao Presidente Lula seu livro, e Lula na hora
disse: “Pois traga um também para o Romário, outro
para o Marcelo Déda e outro para o Lindberg, um Deputado Federal, um Senador eleito e um Governador
de Estado, porque todos também têm ﬁlhos também
portadores de deﬁciência.”
Esse livro é muito interessante, porque ali Mariana
diz o seguinte: “Eu sou uma pessoa normal que tem
uma síndrome, que é a Síndrome de Down. Mas eu
sou normal! Eu posso fazer quase tudo. Para algumas
coisas eu preciso da ajuda de outras pessoas, principalmente ajuda para quebrar os preconceitos”.
Então, considero que é nossa responsabilidade,
responsabilidade de quem tem uma tribuna, de quem
tem o poder e de quem tem uma representação do
Estado brasileiro.
Eram essas as questões, Sr. Presidente, que eu
gostaria de deixar registradas neste dia de hoje no Senado da República, para que a gente mantenha vivo o
nosso espírito de solidariedade – entre nós, brasileiros e entre nós e aqueles que, na África, dedicaram
tanto do seu suor e do seu sangue para construir a
Nação brasileira.
Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem,
Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não, Senador Mão Santa.
O Senador Inácio Arruda será atendido na forma
regimental.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, atentai bem!
Depois da tempestade, vem a bonança. Isso está no
Livro de Deus.
Todo o Brasil sabe que o Senado da República
sofreu grandes turbulências e passou por grandes diﬁculdades neste biênio 2009-2010, de cuja Mesa Diretora faço parte.
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Senador Paulo Paim, vem-me em mente aquele
grande líder militar e político francês, um estadista cuja
força de estadista talvez tenha sido maior do que a de
militar: Napoleão Bonaparte, que teve suas conquistas
militares e civis, haja vista que o Código Civil feito por
ele é ainda modelo para o Direito Internacional.
Napoleão Bonaparte, Paulo Paim, disse o seguinte. Todo mundo sabe a vida tormentosa. Ele veio “pós”
nascimento da República e “pós” grito de liberdade,
igualdade e fraternidade. Caíram os reis, tombaram
cabeças na guilhotina na França, e assim foi se construindo a democracia.
Mas, Paulo Paim, ele, que teve seu período áureo
e tornou, sem dúvida nenhuma, a França majestosa
e orgulhosa, ele sucumbiu. Mas, mesmo assim, pelos
seus feitos, ele voltou e governou mais 100 dias – os
100 dias de Napoleão.
E o aprisionaram na Ilha na Santa de Helena, e
ele, nas suas reﬂexões, disse o seguinte, Paim, muito
oportuno: o francês é tímido, é até preguiçoso. Diz a
história que, até para tomar banho, ele não tem esses
hábitos como nós, banhos diários, duas vezes, três
vezes. Mas, Paulo Paim, ele disse que o francês, com
um grande comandante, vale por cem e por mil.
Olha, nós tivemos diﬁculdades em 2009, o Senado da República, e em 2010. Foi assim como o Mar
Vermelho, tumultuoso, mas nós tivemos o grande comandante, o Presidente desta Casa, José Sarney. V.
Exª sabe disso, pois teve o privilégio de compor chapa
com Zé Sarney no início do nosso mandato parlamentar
que está terminando, em 2003 e 2004, V. Exª.
Mas atravessamos muitas diﬁculdades, e é gratiﬁcante.
Em nome da Mesa Diretora, com muito orgulho,
oferecemos um trabalho ao País, ao Congresso: a revista 2009/2010 Biênio da Transparência e da Cidadania, do Senado Federal, publicada agora pelo nosso
Fernando Mesquita, de muita competência.
Então, aqui são relatadas as diﬁculdades que a
Mesa Diretora, liderada pelo Presidente José Sarney,
enfrentou. Todos nós sabemos a crise que atravessamos aqui com as tais, vamos dizer, nomeações que
diziam serem secretas, com a corrupção que houve, e
foram enfrentadas com galhardia pela Mesa Diretora
presidida pelo Presidente Sarney.
E bastaria que o Brasil todo conhecesse a síntese desta transparência e da cidadania nestes dois
anos. Então, já no ﬁm deste biênio, vamos entregar
o Senado fortalecido, moralizado, engrandecido, que
garante que a democracia brasileira seja uma das melhores do mundo.
Aliás, na história, isso nós temos que dizer, há
obstinação de todos, haja vista que, na nossa Repú-

DEZEMBRO57981
2010

Sexta-feira 10

blica, nós tivemos hiatos de exceção, uma ditadura
civil, uma ditadura militar. Mas é porque é difícil a democracia. Na própria França, muitas complicações, a
guilhotina funcionou, Napoleão interveio, e tal.
Então, nós vamos avançando, e graças a este
Senado da República, que tem, sem dúvida nenhuma, Rui Barbosa como símbolo maior, que saiu daqui
perseguido pelo segundo Presidente da República,
militar, Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, exilouse na Inglaterra, em Londres, e, sem dúvida nenhuma,
assimilou a grandeza da vida democrática, monárquica,
bicameral da Inglaterra e a trouxe ao País. Por isso nós
somos um País de república democrática bicameral,
também com a experiência do “ﬁlhote” da Inglaterra,
que são os Estados Unidos, um país presidencialista,
democrático, bicameral. E aqui nós avançamos, este
Senado da República, que constrói e aprimora a democracia.
A revista, toda bem elaborada, sintetiza o que
foram as conquistas do Senado Federal no biênio
2009-2010, que teve como Mesa Diretora: o Presidente José Sarney; o 1º Vice-Presidente Marconi Perillo;
a 2º Vice-Presidente Serys Slhessarenko; nas diversas Secretarias: os Senadores Heráclito Fortes, João
Vicente, Mão Santa e Patrícia Saboya; os Suplentes
de Secretário César Borges, Adelmir Santana, Cícero Lucena e Gerson Camata; o Diretor-Geral, Haroldo
Feitosa Tajra; e a Secretaria-Geral da Mesa representada pela inteligência da Claudia Lyra.
Então, nós queremos ler esta síntese, que está
bem aqui, no início da revista. É justamente uma das
primeiras páginas – “Produção Legislativa” – que traz
o artigo que eu sintetizarei (pág. 7): houve a crise do
Senado, que nós atravessamos; houve a Copa do Mundo; houve eleições, mas o Senado não parou, Paulo
Paim. Além da crise do Senado, houve a crise econômica mundial, e o Senado deu subsídios para orientar
o Executivo a atravessar a crise econômica.
Dois anos que apontavam para o comprometimento do trabalho legislativo: 2009, o
auge de uma crise política; 2010, a Copa do
Mundo e as eleições gerais. Um balanço detalhado das atividades mostra, contudo, que
o Senado aprovou matérias importantes para
o país no último biênio.
No ano de 2009, quando o mundo atravessava uma grave crise ﬁnanceira, foram
aprovadas, por exemplo, novas regras para
o pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais da União, estados, municípios
e Distrito Federal; a Política Nacional sobre
Mudança do Clima; a regulamentação das atividades de mototaxista, motoboy e motovigia;
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o projeto da CPI da Pedoﬁlia, que aumenta o
leque de condutas consideradas exploração
sexual de crianças e adolescentes; e o projeto que inclui o sequestro relâmpago entre os
crimes previstos no Código Penal. Nesse mesmo ano, o Senado também criou a Comissão
de Acompanhamento da Crise Financeira e
Empregabilidade.
Já em 2010, destacam-se, entre as propostas aprovadas, a isenção de impostos para
materiais escolares, novas regras para a conta
de energia, a regulamentação do crédito cooperativo e propostas de novos códigos eleitoral
e de processo penal e civil.
Os números do período mostram a dimensão do trabalho realizado. De fevereiro
de 2009 a outubro de 2010, a Casa aprovou
3.179 matérias, entre projetos de lei, resoluções, emendas constitucionais, decretos legislativos, medidas provisórias, mensagens,
requerimentos e outras.
Em 2009, foram aprovadas 2.160 matérias, entre elas, 21 MPs das 25 editadas. Em
2010, o número de matérias aprovadas chegou
a 1.019. Foram 15 MPs analisadas, sendo que
14 foram convertidas em lei e uma perdeu a
sua eﬁcácia.
Então, a revista do Senado dá manchete às principais atuações. E, evidentemente, o Paulo Paim tem,
sem dúvida alguma, uma participação notável e extraordinária. Aqui nós temos várias fotograﬁas e manchetes
da luta de V. Exª. Sem dúvida alguma, foi com muita
satisfação e orgulho que participei destes dois anos de
diﬁculdades sofridas e enfrentadas, mas oferecemos
ao País um cenário renovado, um cenário que seja a
força do povo do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Não há mais oradores inscritos.
A Presidência recebeu o Ofício nº 421, de 2010CMO, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado Waldemir Moka, comunicando o pedido de afastamento do
Senador Gim Argello da Relatoria-Geral do Projeto de
Lei nº 59, de 2010-CN, que “Estima a receita e ﬁxa a
despesa da União para o exercício ﬁnanceiro de 2011”,
conforme cópia anexa.
Comunica, ainda, a designação da Senadora Ideli
Salvatti, como Relatora-Geral do projeto supracitado,
conforme cópia do Ofício da Presidência nº 420, de
2010-CMO, em anexo.
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Então, nós lemos aqui o pedido de afastamento
do Senador Gim Argello da Relatoria-Geral do Projeto
de Lei nº 59, de 2010, do Congresso Nacional.
O expediente lido vai à publicação.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os ofícios e o documento:
Of. Pres. Nº 421/2010/CMO
Brasília, 9 de dezembro de 2010
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: encaminha cópias de carta renúncia do Relator-Geral do Orçamento e Ofício de designação da
Senadora Ideli Salvatti
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Dirijo-me a Vossa Excelência com o desígnio de
comunicar a essa Presidência, o pedido de afastamento
do Senador Gim Argello (PTB/DF) da Relatoria-Geral
do Projeto de Lei nº 59/2010-CN (PLOA para 2011),
fato sucedido em 7 de dezembro do ano em curso.
Informo, ainda, a designação da Senadora Ideli
Salvatti (PT/SC), em substituição ao Parlamentar afastado. Seguem anexas as cópias dos documentos que
deram origem às ocorrências objeto da manifestação
desta Presidência.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de elevada estima e distinta consideração. – Deputado
Waldemir Moka, Presidente.
Brasília (DF), 7 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Senhores Membros da Comissão Mista de Orçamento.
Venho a esta Comissão para cumprir meu dever
de transparência, lealdade e desprendimento. Em respeito ao Congresso Nacional, aos ilustres parlamentares desta Casa, que me honraram com a escolha para
representá-los como relator geral do Orçamento Geral
da União ao meu Partido, o PTB, que me conﬁou esta
difícil missão e, especialmente, ao povo do Distrito Federal, decidi, no dia de hoje, após conversas com meus
familiares, afastar-me deﬁnitivamente da relatoria e da
própria Comissão Mista de Orçamento.
Há uma tentativa recorrente de associar esta
Comissão a supostas irregularidades na aplicação de
verbas públicas. Como parlamentar atento aos meus
deveres e obrigações, considero que meu afastamento
é uma iniciativa que deve contribuir para não contami-
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nar os bons trabalhos que aqui vêm sendo realizados
em prol da sociedade.
Da mesma forma evitamos que manobras políticas
instalem uma crise artiﬁcial no limiar do novo governo.
Desta forma espero também contribuir para votação
serena responsável da peça orçamentária.
Desde o primeiro momento, adotei todas as providências ao meu alcance no sentido de esclarecer e
apurar a verdade. Solicitei formalmente ao Ministério
Público Federal, à Controladoria Geral da União e ao
Tribunal de Contas da União que façam um pente ﬁno
nestas emendas a ﬁm de esclarecer, ponto por ponto,
todas as dúvidas suscitadas nos últimos dias. Levo
comigo a serenidade e a tranqüilidade. Tenho plena
consciência de ter elaborado um trabalho isento, legando ao Congresso e à sociedade a certeza de que
o primeiro orçamento da Presidenta Dilma Roussef é
um documento realista que espelha com clareza os
anseios da sociedade.
Agradeço mais uma vez o apoio e conﬁança do governo federal, desta Comissão, dos líderes partidários,
dos meus companheiros de partido e passo, a partir de
agora, a ser ﬁscal diário das investigações das denúncias que, injustamente, envolveram meu nome.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello.
OF. PRES. Nº 420/2010/CMO
Brasília, 7 de dezembro de 2010
A Sua Excelência a Senhora
Senadora Ideli Salvatti
Senado Federal
Assunto: designação para o cargo de Relatora-Geral
do Projeto de Lei Orçamentária para 2011.
Senhora Senadora,
Em atendimento ao disposto no art. 16 da Resolução nº 1/2006, alterada pela Resolução nº 3/2008,
ambas do Congresso Nacional, dirijo-me a Vossa Excelência a ﬁm de comunicar sua designação para
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exercer o cargo de Relatora-Geral do Projeto de Lei
Orçamentária para 2011 (PLOA para 2011), conforme
indicação encaminhada a esta Comissão pelo Senador
Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo, por meio do Ofício nº 79/2010 – GLDBAG, de 7 de dezembro de 2010, em substituição ao
Senador Gim Argello.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Waldemir Moka, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, Ofício nº 278, de 2010, que
passo a ler:
É o seguinte o ofício:
Ofício GSIMAR nº 278-2010
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência tornar sem efeito o
Requeiro nº 955/2010-SF, que visava minha participação, no período de 13 a 14 de dezembro deste, da
XXVII Sessão Plenário do Parlamento do MERCOSUL,
na Cidade de Montevidéu, Uruguai, tendo em vista
missão política parlamentar superveniente a cumprir
em meu Estado.
Receba Vossa Excelência, nesta oportunidade,
minhas renovadas manifestações de elevado apreço.
– Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 147, de 2010, da
Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do
Senado nº 206, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 147/10-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, com a Emenda nº
1-CAS, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do
Senado nº 206, de 2009, que “Regula o exercício da
proﬁssão de barista e dá outras providências”, de autoria do Senador Gerson Camata.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 147, de 2010, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
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recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.654, de
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2006, do Senador Valdir Raupp, que acrescenta art. 373-B à Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
estabilidade provisória da empregada gestante, ainda
que constatada a gravidez no período de aviso prévio,
e dá outras providências.
Ao apreciar a matéria, a Comissão de Assuntos Sociais concluiu tratar-se de matéria sujeita a lei
complementar.
Por essa razão, a Presidência determina a reautuação da matéria como projeto de lei complementar e a
republicação dos avulsos. Em consequência, o Projeto
de Lei do Senado nº 43, de 2006, agora complementar,
deixa de ter caráter terminativo na comissão.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 166, de
2008 (nº 696/2003, na Casa de origem, do Deputado
Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professores nas áreas de
engenharia e arquitetura e dá outras providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
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a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
240, de 2001-Complementar (nº 352/2002-Complementar, naquela Casa), do Senador Lúcio Alcântara, que
altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, e dá outras providências.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2001-Complementar, que acaba de
ser lida, será encaminhada à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– “Nos termos regimentais, indico a Senadora Serys
Slhessarenko, como membro suplente na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, em substituição à Senadora Ideli Salvatti, na
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exª protestos de estima e consideração.
Senador Aloizio Mercadante
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Exmº Sr. José Sarney.”
Faça-se a substituição solicitada.
É o seguinte o ofíco na íntegra:
Ofício nº 79-A/2010-GLDBAG
Brasília, 9 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Sarys
Slhessarenko como membro suplemente na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, em substituição à Senadora Ideli Salvatti na
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 140, de 2010, da
Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
212, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
OF. nº 140/2010-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei
do Senado nº 212, de 2010, que “Fixa limites para o
valor das anuidades devidas ao Conselho Federal e
aos Conselhos Regionais de Odontologia”, de autoria
do Senador Flávio Arns.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
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termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 140, de 2010, a
Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 141 e
145, de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivos, respectivamente, aos Projetos de Lei do Senado nºs 312, de
2005; e 580, de 2007.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 141/2010-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico, a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei
do Senado nº 312, de 2005, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor
sobre a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de
saúde, dos exames para diagnósticos de anormalidades no metabolismo de recém-nascido”, de autoria do
Senador Eduardo Azeredo.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. NO 145/2010-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda nº 1-CRA-CAS (Substitutivo) ao Projeto de
Lei do Senado nº 580, de 2007, que “Acrescenta parágrafos ao art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre manutenção da condição de
segurado especial, independentemente do exercício
eventual de outras atividades e dá outras providências”,
de autoria do Senador Neuto de Conto.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
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termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência aos Ofícios nºs 141 e 145, de 2010,
a Presidência comunica ao Plenário que às matérias
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 966, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais,
voto de pesar pelo falecimento da escritora Enny Guimarães de Paula, aos 90 anos,
no sábado, 27 de novembro, em Belo Horizonte.
Justiﬁcação
Enny Guimarães de Paula, ou simplesmente
Dona Enny, nasceu em Belo Horizonte, MG, a 26-21920, ﬁlha de Carlota Moreira Guimarães e João Lima
Guimarães.
Fez-se professora, pela Escola Normal Oﬁcial de
Curvelo, para onde se mudou aos sete anos. Cursou
Secretariado e Auxiliar de Contabilidade. Casou-se
com Evaristo Soares de Paula, criador de gado Gir,
marca Eva, que com sua grande perspicácia e determinação, viria a ser um padrão de qualidade e uma
referência de criadores do gado indiano no País, até
hoje reverenciada. Evaristo de Paula foi Secretário de
Agricultura de Minas Gerais durante o governo de Israel Pinheiro e reconhecido líder ruralista.
Dona Enny trabalhou na Prefeitura de Curvelo
como secretária e, interinamente, como contadora, na
gestão de Viriato Mascarenhas Gonzaga.
Católica e humanista exerceu o apostolado nas
instituições religiosas da cidade. Foi uma das fundadoras e presidente, durante onze anos, da Associação de
Proteção e Assistência à Maternidade e Infância Desamparada de Curvelo. Também, uma das fundadoras
e presidente, por onze anos, do Centro da Amizade
da 3ª Idade de Curvelo – CATIC.
Agraciada foi com vários títulos, entre eles: “Cidadã Hororária de Curvelo” e “Mulher de Expressão”,
Presidente de Honra da CATIC e da Associação Mineira
dos Criadores de Gir – AMCGIR, também recebeu a
Comenda da Ordem do Mérito Legislativo Municipal –
Grau Mérito Especial – em 2003.
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Foi uma das “Notáveis do Ano” do Centro Norte
de Minas, como “Escritora”, Curvelo/MG, em 2007. Mereceu homenagem especial por sua atuação em prol
do desenvolvimento socioeconômico e cultural do Vale
do Jequitinhonha, em Diamantina/MG, em 2008.
E foi uma das fundadoras da Academia Familiar
de Letras João Guimarães Rosa – AFAL, da qual foi
presidente, desde sua fundação, formada por 16 primos do escritor, além de Vilma, ﬁlha dele.
Acadêmica Benemérita da Academia Feminina
Mineira de Letras – AFEMIL, sócia da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – SOBRAMES, e acadêmica da Academia Curvelana de Letras, desde 2007,
em 2002, ganhou homenagem especial no Encontro
de Arte e Cultura ao pé da “Pirâmide do Sertão”, em
Morro da Garça/MG.
Recebeu o primeiro lugar no “Concurso Minas
do Ouro”, categoria prosa, do XXIII Congresso Nacional da Sobrames, realizado em Ouro Preto/MG, em
junho de 2010.
Escritora, é autora de Desabafo de Uma Alma
(Curvelo: Edição da autora, 1990); Minhas Primeiras
Receitas (Curvelo: Edição da autora, 1994); A Rua Direita (peça de teatro encenada em Curvelo, em 2001);
Evaristo (Brasília: Editora Gráﬁca Brasil, 2007) e Ave,
João (Brasília: Editora Gráﬁca Brasil, 2010).
Era mãe do ilustre deputado federal mineiro, Virgílio Guimarães.
Prima de João Guimarães Rosa, ela era uma das
poucas especialistas em literatura roseana e também no
que se refere à biograﬁa do grande escritor mineiro.
Foi bastante ligada aos assuntos da educação
e da cultura do município de Cordisburgo, terra de
Guimarães Rosa, e de toda a região central de Minas
Gerais.
Os amigos descreviam Dona Enny como “mãe,
esposa, acadêmica, escritora dinâmica, que não demonstra a idade que tem”. Tanto, que sua última obra
“Ave, João” foi lançada no último agosto, quando a escritora já havia alcançado os 90 anos.
Em “Ave João” ela relata que menino, João criava suas histórias e as publicava em jornaizinhos feitos
à mão, em papel de embrulho da loja do pai. “Toda a
composição era dele: os textos e as ilustrações, a seção humorística, o editorial, as notícias, contos, crítica.
Ele era o redator-único e o diretor-responsável”, conta
a prima. Certa vez, o garoto fez a caricatura de Chiquinho, tio de sua avó materna. “Tio Chiquinho achou
graça e tornaram-se ainda mais amigos”, revela Enny.
Aos 10, já morando em Belo Horizonte, o menino se
apaixonou pelos clássicos. Com os 2 mil réis da semanada, comprava salgadinhos e soda limonada, passava
os domingos na biblioteca pública.
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Tempos depois, homem feito, Guimarães Rosa
costumava mandar seus novos livros aos tios, com
dedicatórias carinhosas. Tia Carlota, mãe de Enny,
recebeu o seu Corpo de baile. Deu uma espiada em
“Miguilim”, estranhou as novidades linguísticas, “E a
senhora, tia, leu ao menos um pouquinho? Gostou?”,
perguntou ele. “Ainda não tive tempo, mas do pouco
que li, não entendi nada. Você escreveu em latim”, ela
respondeu.
Não por acaso, João Guimarães Rosa é o nome
dado ao trecho da rodovia BR-135, que vai de Curvelo
a Pirapora, em projeto de minha autoria, exatamente
a região consagrada pelo autor em Grande Sertão
Veredas, e sempre defendida e enaltecida por Dona
Enny.
Em 29 de novembro de 2010, foi empossada, in
memoriam, como Acadêmica da Academia Feminina
Mineira de Letras – AFEMIL, em cerimônia que lhe
prestou homenagem póstuma.
Dona Enny era viúva de Evaristo Soares de Paula e do casal vieram oito ﬁlhos Leny, Evaristo Antônio,
Lenita (falecida), Rogério, Virgílio, Lenice, Evandro,
Maria Regina, 24 netos e 14 bisnetos.
Sala das Sessões,
de dezembro de 1010. –
Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e, posteriormente, remetido ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 967, DE 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal combinado com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, e tendo em vista trazer a
esta Casa informações oﬁciais sobre os registros do
Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego
para os Jovens – PNPE, solicito a Vossa Excelência
que seja encaminhado ao Ministro do Trabalho e Emprego, o seguinte questionamento:
As ações descritas no Aviso nº 36 de 2010 (aviso nº 98/2010 na origem) foram implementadas apenas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou houve
terceirização através de Organizações Não-Governamentais?
Caso tenha ocorrido a terceirização, solicito a nomeação de todas as entidades envolvidas nas ações
do PNPE.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2010. –
Senador Papaléo Paes.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
(*)REQUERIMENTO Nº 968, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 451, de 2008, que “Altera
o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho para
dispor sobre o trabalho noturno, em conformidade ao
disposto no inciso IX do art. 7º da Constituição Federal”, além da comissão constante do despacho inicial,
seja ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Cavalcanti.
(*) Republicado para correção da data de publicação.

(*)REQUERIMENTO Nº 969, DE 2010-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso I, do art. 279,
combinado com inciso I do art. 101, do Regimento Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do Senado nº112/2009, que modiﬁca a redação do art. 487
e do art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, seja também analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Sala das Sessões, – Senador Gilberto Goellner.
(*) Republicado para correção da data de publicação.

(*) REQUERIMENTO Nº 970, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II,
alínea “c”, item 12 que o Projeto de Lei do Senado nº
234, de 2010, que “dispõe sobre a regulamentação da
proﬁssão de optometrista e dá outras providências”,
seja submetido também à apreciação da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE).
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi
(*) Republicado para correção da data de publicação.

REQUERIMENTO Nº 971, DE 2010
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado nº 108, de 2003, que “Dispõe sobre
o cômputo, para ﬁns de pagamento de indenização por
dispensa sem justa causa, dos complementos de atualização monetária, das contas vinculadas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mencionados

DEZEMBRO 2010
58018

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

na Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001,
bem assim os decorrentes de decisão judicial”, seja
apreciado, também, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, além da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Cavalcanti.
(*) Republicado para correção da data de publicação.

REQUERIMENTO Nº 972, DE 2010
Requer a apreciação da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o
PLC nº 28 de 2010.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2010, que “Altera a
Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências”, além da Comissão constante do despacho
inicial da distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, – Senador Osmar Dias.
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2010
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 28, de 2010, que “altera a Lei
nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe
sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências”, seja apreciado, também, pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, além da
comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Líder do PSB.
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2010
Requeiro nos termos do item 12, da alínea c, do
art. 255 do RISF, que o projeto de Lei da Câmara nº
28 de 2010, que altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências, seja remetido à
Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, além da
constante de seu despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Valter Pereira.
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 28, de 2010, que altera a Lei nº
10.602, de 12 de dezembro de 2002, que dispõe so-
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bre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos
Despachantes Documentalistas e dá outras providências, seja encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado (CCJ), para que esta
se pronuncie sobre a matéria.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2010. –
Senador Flávio Arns.
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2010
Nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n.° 315 de 2008, que proíbe
o uso de produtos de tabaco em ambientes fechados,
e que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n.° 316 de 2008, que altera o art. 2º da Lei nº
9.294/96, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, e com o Projeto de Lei n.° 420
de 2005, que proíbe o uso de produtos de tabaco nos
bares, restaurantes, e demais estabelecimentos assemelhados, localizados em todo o território nacional,
sejam apreciados também pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, por tratarem de tema
do âmbito da comissão.
Justiﬁcação
Considerando a abrangência das proposições
em tela, é mister ressaltar a relação de causa e efeito
sobre a atividade da indústria de hospitalidade.
Isto porque os projetos ora em comento visam
instituir o banimento total ou a restrição ao uso de
produtos fumígenos em ambientes coletivos, quando
bem sabido que a indústria hoteleira vê-se obrigada à
adaptação imediata de sua estrutura de atendimento,
visando consonância com a legislação vigente.
Cumpre destacar a importância econômica e estrutural de tal medida para o turismo, bem como para
os hotéis, restaurantes, bares, etc.
Assim sendo, e, tendo em vista estudos que comprovam a redução de faturamento e de clientes do setor, entendo que é de fundamental importância avaliar
o conteúdo das proposições em questão e o impacto
para o turismo e a indústria hoteleira.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas
da União os seguintes Avisos:

334

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AVISO No 91, DE 2010
Aviso no 2.024-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010
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11-2010, acompanhado do Relatório e do Voto que o
fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
AVISO Nº 94, DE 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento,
em atenção ao Ofício no 1.472, de 21-7-2009, de autoria do
Senador Marconi Perillo, cópia do Acórdão proferido nos
autos do processo no TC 016.794/2009-0, pelo Plenário
desta Corte na Sessão Ordinária de 10-11-2010, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
AVISO Nº 92, DE 2010
Aviso nº 2.026-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.035, de 24-9-2009,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 022.739/2009-3, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 10-11-2010, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
AVISO Nº 93, DE 2010
Aviso nº 2.047 – Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 10 de novembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 1.509, 15-7-2009, de
autoria do Senador Marconi Perillo, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC 016.792/2009-5,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 10-

Aviso nº 2.049 – Seses-TCU-Plenário
Brasília, 10 de novembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento,
em atenção ao Ofício nº 1.493, de 21-9-2009, de autoria do
Senador Marconi Perillo, cópia do Acórdão proferido nos
autos do processo nº TC 016.776/2009-1, pelo Plenário
desta Corte na Sessão Ordinária de 10-11-2010, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
AVISO Nº 95, DE 2010
Aviso nº 2.107-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 17 de novembro de 2010
A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.791, de 1º-12-2009,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC
028.328/2009-5, pelo Plenário desta Corte na Sessão
Ordinária de 17-11-2010, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Avisos nºs 91 a 95, de 2010, apensados
aos processados das respectivas Resoluções nºs 11,
27, 15, 20 e 38, de 2009, vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 96, de 2010 (nº 2.159/2010,
na origem), do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 3.160/2010-TCU, bem como do
respectivo Relatório e Voto que o fundamentam, referente
ao acompanhamento da operação de crédito autorizada
pela Resolução nº 43/2009 (TC 029.586/2009-4).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 96, DE 2010
Aviso nº 2.159 – Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 24 de novembro de 2010.
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 3.092/SF, de 18-12-2009,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 029.586/2009-4, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 24-11-2010, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 2.069, de 2010,
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia
do Acórdão nº 2.730/2010, proferido nos autos do TC
007.671/2010-5, bem como do Relatório e Voto que o
fundamentam, em resposta ao Requerimento nº 182,
de 2010, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 312, DE 2010
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), para estabelecer o princípio da insigniﬁcância e como
exclusão de tipicidade a conduta incapaz de
ofender bem jurídico tutelado pela lei penal.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), passa a viger acrescido dos
seguintes artigos 22-A e 23-A:
“Exclusão de Tipicidade
Art. 22-A Salvo os casos de reincidência, ameaça ou coação, não há crime quando
o agente pratica fato cuja lesividade é insigniﬁcante.” (NR)
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“Atipicidade em Razão da Insigniﬁcância
da Conduta
Art. 23-A É atípica a conduta incapaz
de ofender bem jurídico tutelado pela lei penal.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Para uma ação humana ser um crime, é necessária a presença de todos os seus elementos constitutivos, o que implica a incidência a uma descrição
delituosa contida na lei penal, a tipicidade. Entretanto,
para ocorrer efetiva tipicidade, a conduta humana deve,
também, ser materialmente ofensiva ou perigosa ao
bem jurídico tutelado, ou ética e socialmente reprovável.
Portanto, não basta a subsunção do comportamento a
uma norma incriminadora. Ações toleradas pela coletividade ou causadoras de danos desprezíveis ao bem
protegido não se abrangem pelo tipo legal do crime.
Assim, o aplicador da lei ao analisar o caso concreto, observará se a ação acarretou, ou não, qualquer
dano, seja social, seja juridicamente, e com isso, não
julgará o fato, tendo em vista sua “insigniﬁcância”,
sendo, portanto, o presente fato hipotético, um crime
de bagatela, como denominou a doutrina e a jurisprudência.
É importante frisar que crime de bagatela não é
sinônimo do princípio da insigniﬁcância, mas a junção
deste com o princípio da irrelevância do fato. Destarte,
ocorre o crime de bagatela quando por conseqüência
da ação irrelevante de determinada pessoa (princípio
da irrelevância do fato), não há qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima
(princípio da insigniﬁcância).
Ocorre que existe uma corrente doutrinária e
jurisprudencial, notadamente de promotores e juízes
monocráticos, que não reconhece a insigniﬁcância
como excludente da tipicidade penal. É uma corrente
conservadora, que resiste em acatar os novos rumos
do Direito Penal moderno. Seu argumento baseia-se
na lei penal não fazer referência à quantidade de lesão necessária para conﬁgurar-se um delito. Não seria possível auferir o que é, realmente, insigniﬁcante,
medindo o valor do bem para dar-lhe proteção jurídica.
Logo, o princípio iria esvaziar o Direito Penal. É uma
concepção clássica, ultrapassada, na medida em que
considera apenas a tipicidade formal de uma conduta
para qualiﬁcá-la de delituosa, além de não enxergar
além da prescrição da norma penal.
Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal
(STF) tende a inocentar quem pratica furtos de bens
de valor ínﬁmo. Para fundamentar a decisão, os Mi-
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nistros do STF se baseiam, justamente, no doutrinário princípio da insigniﬁcância, que diz que o Estado
deve se preocupar com crimes que têm potencial de
efetivamente causar lesão à sociedade.
Recente reportagem da revista Retratos do Brasil, “quanto vale a liberdade?” (de Ricardo Viel, retrato do Brasil nº 40, novembro de 2010), nos informa o
seguinte: “levantamento realizado pelo STF a pedido
de Retrato do Brasil revela que os ministros do STF
julgaram em 2009 um total de 147 habeas corpus em
que o princípio da insigniﬁcância foi argumentado.
(...) No ano passado, 45 pessoas foram postas em
liberdade pelos ministros com base no princípio da
insigniﬁcância. No entanto, as instâncias inferiores ao
Tribunal (o STJ em menor medida) resistem, em sua
maioria, a aplicar a mesma jurisprudência. Para o juiz
e professor de direito Marcelo Semer, a negativa dos
magistrados e desembargadores em seguir o posicionamento do STF está relacionada ao modo como a lei
é ensinada no Brasil”.
Portanto, são os Tribunais superiores brasileiros que adotam tal princípio e ﬁndam por inocentar
os indivíduos enquadrados nos crimes de bagatela.
Vejamos alguns exemplos do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
(a) Quando concedeu habeas corpus a um indivíduo acusado de cometer dano qualiﬁcado, pela
destruição de uma lâmpada em prédio público. Considerou-se o ínﬁmo valor de R$ 0,30 representado
pelo objeto lesionado (STJ, HC 10971 / MS, 6ª turma,
j. 07/12/1999).
(b) Uma acusação de furto qualiﬁcado, de um botijão de gás, com sua apreensão e devolução imediata,
foi considerada improcedente. Houve a absolvição do
indivíduo, baseada na ausência de prejuízo causado,
considerando o delito como crime de bagatela (STJ,
RHC 9359 / SP, 5ª turma, j. 16/12/1999).
(c) Um caso, amplamente divulgado pela mídia,
de decisão do STJ a favor da exclusão de tipicidade
com base na insigniﬁcância, foi de um furto de quatro
minhocas, denunciado por uma promotora pública, em
Minas Gerais. A decisão baseou-se na conduta dos
acusados não ter poder lesivo suﬁciente para atingir o
bem tutelado pela Lei de crimes contra a fauna, sendo
a imposição de uma penalidade mais gravosa do que
o dano provocado pelo ato delituoso (RIBEIRO, Rodrigo Mendes Pinto. Princípio da Insigniﬁcância: Porque
reﬂetir é preciso, http://www.infojus.com.br/area6/rodrigomendes2.htm, 08 de maio de 2000.).
Desta feita, a presença desse debate nos Tribunais superiores contribui para a demora processual e
a sobrecarga de recursos.
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Aliás, a grande questão – e é aqui que reside o
mérito social deste projeto – é que como muitas vezes
é apenas nos Tribunais Superiores que a liberdade é
concedida, os indivíduos acusados cumpriram, antes
da condenação ﬁnal, uma pena que muitas vezes sequer lhes cabia.
O Direito deve estar, no entanto, aberto a inovações que aperfeiçoem a sua aplicação. Conseqüentemente, busca este Projeto inserir dois dispositivos no
Código Penal, a saber, arts. 22-A e 23-A, de modo a
introduzir o princípio da insigniﬁcância e para que seja
considerada atípica a conduta incapaz de ofender bem
jurídico tutelado pela lei penal.
Nesse passo, é sabido que os crimes de bagatela são cometidos por pessoas pobres, justamente
as que furtam comida, material de limpeza, produtos
de higiene pessoal etc. Ou seja, a realidade brasileira
aponta novamente para a sina de que somente pobres
vão para a cadeia, pois com a desconsideração do
princípio da insigniﬁcância na seara penal e diante da
rapidez com que alguns delitos graves são convertidos
em penas alternativas, ou ainda, como alguns recursos chegam rapidamente aos Tribunais Superiores, a
opinião pública ﬁca com a nítida visão de que existe
dois pesos e duas medidas.
Acreditamos que, com a aprovação deste Projeto, contribuiremos para o aperfeiçoamento do sistema
penal brasileiro, motivo pelo qual pedimos o apoio dos
nobres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o deﬁna. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(...)
Erro sobre elementos do tipo (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 20 – O erro sobre elemento constitutivo do
tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição
por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Descriminantes putativas (Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – É isento de pena quem, por erro plenamente justiﬁcado pelas circunstâncias, supõe situação
de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não
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há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e
o fato é punível como crime culposo.(Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Erro determinado por terceiro (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Erro sobre a pessoa (Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
§ 3º – O erro quanto à pessoa contra a qual o
crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da
vítima, senão as da pessoa contra quem o agente
queria praticar o crime. (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 21 – O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável,
isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um
sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o
agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude
do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias,
ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Coação irresistível e obediência hierárquica (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 22 – Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível
o autor da coação ou da ordem.(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Exclusão de ilicitude (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o
fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – em estado de necessidade; (Incluído pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
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II – em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
III – em estrito cumprimento de dever legal ou no
exercício regular de direito.(Incluído pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
Excesso punível (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso
ou culposo.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Estado de necessidade
Art. 24 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício,
nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º – Não pode alegar estado de necessidade
quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Embora seja razoável exigir-se o sacrifício
do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de
um a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) Legítima defesa
Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa, onde poderá receber)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido vai à comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mão Santa, por falha no documento
que recebi, não constava da homenagem que recebi na
Assembleia Legislativa do Amazonas quem requereu
a homenagem. Quem solicitou a homenagem a este
Senador foi o nobre Deputado Eron Bezerra, ao qual
aqui faço já os meus agradecimentos.
Agradeço também ao Deputado Presidente da
Assembleia Legislativa do Amazonas, Exmº Sr. Deputado Belarmino Lins de Albuquerque.
Agradeço ao Presidente da Assembleia e ao Deputado Eron, que me concedeu a homenagem pela
luta contra todo tipo de preconceito.
Ao mesmo tempo, agradeço já a todo o povo do
Amazonas, especialmente, neste momento, a todos
os Deputados que aprovaram essa homenagem por
unanimidade.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 30
minutos.)
Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
9-12-2010
quinta-feira
11:00 Reunião da Mesa Diretora
Sala de Audiências
12:30 Senhor Marcos Vinícius Ferreira Mazoni, Diretor-Presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, para o Ato de certiﬁcação
da Assinatura Digital do Presidente José Sarney
Sala de Audiências
16:00 Ordem do Dia
Plenário
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Sábado 11

Ata da 204ª Sessão, Não Deliberativa,
em 10 de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Augusto Botelho
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 1 minuto
e encerra-se às 11 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos, no dia 10 de dezembro de 2010, às 9 horas e 01 minuto.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 164, de 2010,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 652, de 2009; 48, 336, 341, 342, 476, 494,
512, 516, 522, 534, 535, 537, 540, 550, 551, 558, 559,
563, 564, 565, 567, 569, 571, 580, 594, 598, 600, 611
e 613, de 2010.
Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, ﬁca aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 164/2010 – CCT
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs: 652 de 2009; 48, 336, 341, 342, 476, 494,
512, 516, 522, 534, 535, 537, 540, 550, 551, 558, 559,
563, 564, 565, 567, 569, 571, 580, 594, 598, 600, 611
e 613 de 2010. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 139 e 144,
de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivos, respectivamente, aos Projetos de Lei do Senado nºs 153, de 2006,
e 526, de 2007.
São os seguintes os ofícios:
OF. no 139/2010 – PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda no 1-CAS (Substitutivo) ao projeto de Lei do
Senado no 153, de 2006, que “Altera a Lei no 8.036,
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências, para estabelecer o pagamento diretamente ao
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trabalhador de créditos do FGTS no caso de contas
vinculadas inativas”, de autoria da Senadora Serys
Slhessarenko.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Of. nº 144/2010 – PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda nº 1 – CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei
do Senado nº 526, de 2007, que “Altera a Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a manutenção da qualidade de segurado do regime geral de
previdência social, para ﬁns de geração da pensão
por morte, daquele que tiver, no mínimo, cento e oitenta contribuições mensais”, de autoria do Senador
Paulo Paim.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Com referência aos Ofícios nºs 139 e 144, de 2010,
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Com a palavra, o Senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Acir, que preside a sessão, muito obrigado por autorizar
a troca na ordem das falas para que eu possa sair daqui
um pouco mais cedo e alcançar um voo que devo fazer.
Agradeço também ao Senador João Durval, que falaria
em primeiro lugar e concordou em falar em segundo
para que eu pudesse usar da palavra neste momento.
Agradeço também ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
que, pela ordem, falaria também antes deste Senador.
Então, agradeço aos três e tentarei não falar além do
tempo previsto para cada orador nesta sessão.
Mas, Sr. Presidente, a minha intenção no dia de
hoje é fazer um pequeno relato, muito resumido, do
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nosso trabalho durante este ano. Tenho feito isto ao
longo dos anos em que tenho estado no Congresso
Nacional: aproveito uma das últimas sessões, de uma
sexta ou de uma segunda, e faço um resumo do trabalho legislativo, do trabalho também junto ao Orçamento, sobre as demandas, enﬁm, sobre aquilo que
diz respeito à minha vida parlamentar. Sempre faço
isso em dezembro, presto conta aos brasileiros, de
forma resumida, da nossa caminhada – claro que não
dá para falar de tudo o que ﬁzemos aqui em conjunto
com os outros Senadores.
Só gostaria de lembrar que, quando assumimos
a cadeira aqui no Senado, ainda em 2003 – graças ao
povo gaúcho e ao carinho do povo brasileiro no tempo
em que fui Deputado Federal –, trazíamos conosco uma
experiência de quatro mandatos de Deputado Federal,
sendo um deles como constituinte. Sabíamos também
da importância de cada movimento, de cada ato aqui
no Senado da República, principalmente com foco na
questão social, tema que interessa ao nosso querido
e sofrido povo brasileiro.
Sr. Presidente, aqui sempre procurei defender os
interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos
pensionistas, dos desempregados, dos discriminados
e também dos empreendedores. Lembro, a propósito, que uma das nossas primeiras conquistas aqui no
Congresso foi conseguir arquivar aquele projeto que
queria ﬂexibilizar o direito dos trabalhadores.
Sr. Presidente, como dizia Ulysses Guimarães,
com a voz rouca das ruas, eu cheguei aqui no Congresso com uma esperança muito grande de aprovar
– no Senado agora – o Estatuto do Idoso e da Igualdade Racial. Felizmente, os dois hoje são leis. O Estatuto do Idoso, aprovei já há seis anos e, neste ano,
conseguimos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial,
que tem também um toque do social. O que era um
sonho, hoje, podemos dizer que é realidade: são duas
leis federais abrangentes que beneﬁciam, de forma
direta e indireta, mais de cem milhões de brasileiros,
e acredito que os 190 milhões de brasileiros estão ao
lado daqueles que caminham no sentido de combater
todo tipo de preconceito. Então, o Estatuto da Igualdade vem nesse sentido. E quem não tem um carinho
para com o idoso? Todos sabem que vão ﬁcar idosos,
a menos que morram jovens. Eu diria que são projetos
que interessam a todo povo brasileiro.
Conseguimos aprovar aqui também o Estatuto
da Pessoa com Deﬁciência. Infelizmente, ele meio
que foi engavetado pela Câmara já há alguns anos,
mas nós temos muita esperança de que, a partir da
indicação, feita esta semana, da Deputada Maria do
Rosário, uma lutadora pelos direitos humanos, para
ser Ministra daquela pasta, essa situação irá mudar,
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ela há colaborar para que, no ano que vem, o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência seja aprovado de forma
deﬁnitiva. Ele trará benefícios para cerca de trinta milhões de brasileiros.
Eu sempre digo que o Estatuto da Pessoa com
Deﬁciência, só por um artigo, já merece ser aprovado.
É aquele que revoga a lei que diz que a pessoa deﬁciente, para ter direito ao salário mínimo, não pode ter
uma renda que ultrapasse um quarto do salário mínimo. Nós já revogamos isso com o Estatuto do Idoso:
o idoso, provando que não pode se manter, ganha um
salário mínimo. Milhões foram beneﬁciados com isso.
Vamos fazer isso também para beneﬁciar as pessoas
com deﬁciência.
Sr. Presidente, queríamos ter avançado muito
mais. Fizemos o possível. Sabíamos que cabia a nós,
Senadores, somente a nós, essa responsabilidade. O
Senado se tornou uma trincheira de resistência em
defesa do interesse do trabalhador e do aposentado.
Nessa linha, cumprimento todos os Senadores.
Sr. Presidente, claro que nós queremos avançar
cada vez mais. E cada vitória nos anima: elas se tornam um quadro iluminado que queremos colocar na
moldura e pendurar na parede para mostrar e lembrar
que ali estão garantidos os direitos do nosso povo e
de toda nossa gente.
Enﬁm, esta é a nossa função: aqui defender os
interesses de todo o povo brasileiro, para isso fomos
eleitos e reeleitos.
Estamos conscientes de que temos de avançar
continuamente num pacto entre gerações para buscar
a melhoria da qualidade de vida para toda a nossa gente. Sr. Presidente, essa união não é feita ao acaso, é
uma união de homens e mulheres, independentemente
de idade, que sonham em avançar cada vez mais na
busca da melhoria de condições de vida para todo o
nosso povo brasileiro.
Sr. Presidente, alguns talvez não sintam a batida
forte do coração, do sentimento, da emoção, diante de
cada projeto que aqui aprovamos. Eu estou convencido de que estes Senadores que estão caminhando
junto conosco – a ampla maioria caminha conosco, e
tenho orgulho de caminhar junto com eles, como os
três que citei aqui na abertura dos trabalhos – hão de
fazer com que o Senado, cada vez mais, avance na
questão social.
Sr. Presidente, lembro aqui as sábias palavras
do poeta espanhol Federico García Lorca, que disse: “Portei-me como que sou, galopando nas noites
e nos dias, pelo melhor dos caminhos, sem rédeas e
estribos”. Fiz isso tendo como alvo a defesa do povo
brasileiro.
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Feita essa introdução, Sr. Presidente, comento
aqui alguns projetos que foram aprovados neste ano e
que promoveram um avanço nessa linha de que tanto
falo, a da redistribuição de renda.
Foi com alegria que este Senado aprovou – e nós
participamos diretamente disso – o reajuste de 7,72%
para todos os aposentados do Regime Geral da Previdência. Foi com alegria que nós vimos o salário mínimo, que algum tempo atrás valia em torno de US$70,
passar a valer aproximadamente US$300.
Apresentamos, durante este ano, 126 proposições legislativas: quinze projetos de lei, uma proposta
de emenda à Constituição, doze emendas a projetos
e medidas provisórias, e 98 requerimentos.
Os temas dessas proposições, Sr. Presidente,
foram os mais variados possíveis, passando por educação, saúde, aposentadoria, pensões, trabalho, seguridade, salário-mínimo, questões da juventude e dos
idosos, transporte, entre outros.
Como exemplo, podemos citar aqui o PLS nº 214,
que institui o programa Bolsa Universidade; o PLS nº
158, que isenta do pagamento do Imposto de Renda
as aposentadorias daqueles que têm mais de 65 anos;
a PEC que cria o piso nacional dos garis; a emenda à
MP nº 479, de 2009, que prevê o aumento do salário
mínimo de acordo com a inﬂação mais o dobro do PIB;
a emenda ao substitutivo do PLC nº 7, prevendo parte
dos recursos do Fundo Social para a recomposição
das aposentadorias e pensões, como também para a
saúde e educação.
Tivemos quatorze projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados. Entre eles, destaco
o PLS nº 117, de 2009, que permite que o trabalhador
desempregado há mais de três meses saque os recursos do PIS-PASEP, e o PLS nº 178, que fortalece
a cultura de paz e combate a violência nas escolas.
Todos nós sabemos que, hoje, a agressão nas escolas
entre os jovens e contra os professores virou um caso
de polícia devido à gravidade do que vem acontecendo.
Por isso, apresentamos o projeto, que expliquei ontem
ainda, para promover a Cultura de Paz nas Escolas.
Cito também o PLS nº 249, que aborda a jornada e as condições de trabalho dos nutricionistas. O
618/2007 regulamenta a proﬁssão de catador e reciclador de papel.
Tive o privilégio de relatar treze projetos. Destaco
um, vindo da Câmara, que tratou da alienação parental,
para que, na separação do casal, a criança não seja
o grande prejudicado.
Cito ainda o PLS nº 79/2009, que trata do tema
coação moral. O PLS nº 68/2009, que tipiﬁca como
crime a venda de bebidas alcoólicas a crianças e
adolescentes.
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Foram inúmeras, Sr. Presidente, as audiências
públicas realizadas nas comissões temáticas do Senado. Na Comissão de Direitos Humanos, foram seis;
na Comissão de Educação, seis; nove na Comissão de
Assuntos Sociais. Todas elas tiveram ampla participação
dos Senadores e da sociedade civil organizada.
Sr. Presidente, os temas foram interesses de proﬁssionais liberais; de aposentados; de todos os que são
discriminados, entre eles pessoas com deﬁciência; de
empresários do campo e da cidade; e também temas
ligados aos interesses dos prefeitos e vereadores.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional viveu este
ano um momento histórico com a aprovação dos estatutos, principalmente o último, o mais recente, que
é o Estatuto da Igualdade Racial, com seus 65 artigos
que tratam de educação, cultura, esporte, lazer, saúde, trabalho. Trata também da questão quilombola, da
questão religiosa, da educação.
Esse estatuto, conforme o Ministro Elói, é a principal lei aprovada depois da Lei Áurea.
Termino, Sr. Presidente, dizendo a todos que
tenho muito orgulho de, ao longo do nosso mandato, ter adotado o seguinte sistema de distribuição de
emendas. Simplesmente, pego as emendas que cada
Senador ou Deputado tem – no caso dos Senadores
e Deputados, em torno de 13 milhões – e divido pelo
número de municípios que tem o meu estado – eram
496, hoje são 497. Faço essa divisão e mando o mesmo
valor, igual, para cada prefeitura, independentemente
do partido que a esteja dirigindo. É uma visão republicana, que garante direito e oportunidade iguais para
todos, independentemente da composição partidária
do município.
Vejo com alegria que inúmeros Deputados já estão
adotando também essa fórmula que eu adoto há oito
anos. É muito bom chegar em meu gabinete e encontrar inúmeros prefeitos dizendo: “Parabéns, Senador,
V. Exª está fazendo escola”. Outros Deputados estão
usando a mesma fórmula, e isso faz justiça, porque
você não ﬁca mais dirigindo as emendas, sejam individuais, de bancada ou de comissão, para a sua área
eleitoral, mas você olha para o conjunto do estado e
remete recursos para todos igualmente, obedecendo o
princípio da igualdade de direitos e oportunidades.
Sr. Presidente, nesta retrospectiva que faço aqui,
pequena devido ao tempo, preocupei-me muito também com os empresários do meu querido Rio Grande
do Sul, não somente com os trabalhadores, os aposentados e os discriminados, sempre com uma visão
republicana, moderna, procurando ﬁrmar aquilo que
entendo ser um novo pacto federativo.
As nossas indicações, mesmo nas comissões,
transformaram-se em casas de atendimento aos idosos,
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centros de saúde, redes de água e esgoto, máquinas
agrícolas, quadras de esportes, creches, projetos sociais, culturais, turísticos e ambientais, entre outros.
Confesso a vocês que não vou a todos os eventos
que as cidades promovem para inaugurar creches ou
máquinas agrícolas – cerca de 70% dos investimentos
vão para o setor agrícola –, mas quando passo pelas
cidades e vejo as obras das quais eu tive a alegria
de participar, com a boa aplicação de uma pequena
parcela, sinto uma alegria muito grande e me sinto
contemplado, porque sei que os prefeitos estão aplicando corretamente aquelas verbas, seja de R$100
mil, seja de R$150 mil, que são encaminhadas ao
seu município.
Este ano as emendas vão contemplar 125 municípios; o ano que vem, outros 125. Assim faremos até
atender os cerca de 495.
Quero também destacar que, junto à LDO, apresentamos e aprovamos, pela bancada gaúcha principalmente, uma emenda para a UERGS, de R$10 milhões, para que seja viabilizada a nossa universidade
estadual, para que os gaúchos tenham acesso a essa
universidade onde o ensino é livre, público e gratuito.
Esses R$10 milhões, que pretendo encaminhar todos
os anos, vão fortalecer o ensino gratuito universitário
na nossa Universidade Estadual do Rio Grande do
Sul, que nasceu a partir de iniciativa do Deputado Beto
Albuquerque, do PSB, no governo do ex-Governador
Olívio Dutra.
Mas quero dizer também que avançamos nas
emendas de comissão, principalmente na Comissão
de Direitos Humanos, Educação, Infraestrutura e Assuntos Sociais.
É bom lembrar que, graças a esses investimentos,
nós estamos garantindo, principalmente para a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, a implantação de 691 centros integrados de apoio e prevenção
ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa,
meta prioritária do governo federal em todo o Brasil.
Na CDH também fui relator da emenda de prevenção da violência contra as mulheres. Nós a aprovamos por unanimidade.
Quero também destacar que colaboramos para a
aprovação da adequação do trecho rodoviário Tabaí-Estrela, BR-386, com o acréscimo de 33 quilômetros.
Como relator das emendas da Comissão de Direitos Humanos, aprovamos emendas na linha do reajuste do benefício da seguridade social, garantindo
aumento real para o salário mínimo dos aposentados
equivalente ao PIB mais a inﬂação.
Ainda na CDH, aprovamos emendas que vão na
linha de combater a violência contra as mulheres e fortalecer a luta contra qualquer tipo de preconceito, seja
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contra o negro, o índio, a orientação sexual, religiosa,
bem como contra a comunidade quilombola.
Quero ainda destacar, Sr. Presidente, que, na
Comissão Mista, nós trabalhamos muito, tanto nas
emendas individuais, como nas chamadas emendas
de bancada e mesmo de comissão.
Quero destacar também que encaminhamos
R$338 milhões, via Comissão de Direitos Humanos –
é uma emenda da comissão –, para fortalecer a luta
contra os preconceitos.
Também aquela Comissão encaminhou R$460
milhões para a Secretaria Especial das Mulheres, emenda de comissão que tive a alegria de relatar.
Portanto, a CDH, cujo Presidente é o Senador
Cristovam, destinou um total de R$1.150.800.000,00
para investimento em política de defesa do nosso povo,
da nossa gente, na ótica dos direitos humanos.
Sr. Presidente, poderia destacar aqui a Comissão
de Relações Exteriores, onde apresentamos emendas
individuais no valor de R$13 milhões para 130 municípios gaúchos.
Quero também destacar, Sr. Presidente, que
participamos muito este ano no embate em relação
ao dumping do calçado chinês que chegava ao Rio
Grande, ao Brasil, com preços que deixava o nosso
empresário sem poder de competir. Com isso, nós conseguimos fazer com que tivesse uma taxa antidumping
de US$12,47 por par de calçado, o que gerou em torno
de 100 mil novos empregos.
É claro que foi um processo articulado com Senadores, Deputados e com o Governo Federal. Também estava chegando no Brasil, Sr. Presidente, vindo
da Ásia, os chamados guindastes para serviços pesados. Nós conseguimos passar de uma taxa de 0%
para 35%. Com isso, as cinco maiores empresas de
guindastes, que estavam numa situação muito difícil,
estão operando agora a mil, gerando emprego, divisa,
distribuindo renda e melhorando a qualidade de vida
de toda a nossa gente.
Dou esses exemplos, Sr. Presidente, porque às
vezes alguns mal informados – e não são Senadores
– acham que o Paim só olha para o direito do trabalhador. É claro que eu olho para o direito do trabalhador, do aposentado, do servidor, mas quero também
que os empresários estejam bem. Tenho articulado,
discutido com inúmeros empresários do campo e da
cidade, porque entendo que se eles forem bem, os
trabalhadores têm tudo para ir bem também.
Então, quando eu falo aqui do setor da metalurgia, do setor do campo, do setor do calçado, são negociações de que eu acabei participando diretamente com os empresários e com os trabalhadores, que
deram certo.
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Ainda na semana passada, duas empresas estavam praticamente fechando no Rio Grande do Sul,
porque havia uma intervenção dos ﬁscais do Ministério do Trabalho. Eu consegui reunir o sindicato dos
trabalhadores, os ﬁscais, os empresários, e, com apoio
muito grande do Delegado Regional do Trabalho, do
PDT, o companheiro Heron, e do Müller, chegamos
a um grande entendimento, as empresas voltaram a
produzir a mil, e que bom que eu posso dizer isso aqui
da tribuna do Senado.
Enﬁm, Sr. Presidente, eu queria terminar agora
dizendo que eu agradeço muito as milhares e milhares
de correspondências, são cerca de dez mil por mês que
eu recebo em meu gabinete, de todo o Brasil, é claro
que é Twitter, é Orkut, é Facebook, enﬁm, pela Internet,
principalmente. Eu agradeço a todos por estarem interagindo com o meu gabinete. E podem saber que, se
eu tenho tantos projetos apresentados, os mentores,
os criadores desses projetos são essas pessoas que
remetem correspondência para o meu gabinete.
Eu sempre digo que para o Estatuto do Idoso,
que eu apresentei há mais de dez anos e que é lei há
seis anos, eu recebi uma minuta de um senhor idoso
do Rio de Janeiro e, a partir daí, eu encaminhei o Estatuto do Idoso.
Enﬁm, publicamos, nesse período, mais de 50
artigos, foram 594 notícias de jornais. Fiz aqui, na tribuna, cerca de 200 pronunciamentos e assim fomos
trabalhando de forma permanente.
Agora concluo, agradecendo muito a V. Exª pela
oportunidade. Eu notei que já passei quatro minutos
do meu tempo e eu queria ﬁcar exatamente nos vinte
minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos
Senadores.
Esse trabalho que eu relatei aqui não ﬁz sozinho;
tive o apoio de todos os Senadores e, naturalmente,
de inúmeros Deputados Federais também.
Obrigado, Presidente.
Considere o meu pronunciamento na íntegra,
por favor.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o meu último pronunciamento do ano passado foi um relato do trabalho desenvolvido pelo meu
mandato, nas mais diversas áreas de atuação: legislativa, orçamentária, demandas, enﬁm, tudo que diz
respeito a minha vida parlamentar.
Isso é praxe, desde que estou aqui nesta asa. Ou
seja, a cada dezembro venho aqui a esta tribuna e pres-
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to contas aos brasileiros do que foi a nossa caminhada.
Não é nada de novidade, mas é uma forma, também
de se manter em contato com a nossa gente.
Quando assumimos uma cadeira de Senador, em
2003, pelo Estado do Rio Grande do Sul, trazíamos
uma experiência de quatro mandatos de deputado federal, sendo um de Constituinte, 1988, sabíamos que
não seria fácil. Mas, era este o embate que tanto sonhávamos participar.
A clareza era esta: podemos fazer muito mais pelo
tão sofrido povo brasileiro, pelos trabalhadores que
naquele momento eram alvo da desumana intenção
de subtrair-lhes direitos e conquistas, assegurados na
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
Com a voz das ruas, ungidos por dois milhões
de votos, a nos acompanhar, sonhávamos aprovar o
Estatuto do Idoso e o Estatuto da Igualdade Racial e
Social. E isso, hoje, mais do que sonho, é realidade,
são duas leis federais que estão aí regendo e dando
horizonte aos nossos dias.
Mas, queríamos muito mais, buscávamos muito
mais. O avançar cabia a nós e somente a nós cabia essa
responsabilidade. E o ponto central desta trincheira,
Senhor Presidente, da vitória que queríamos agarrar
e colocar em moldura, é, e sempre será o resguardar
dos direitos constitucionais do povo.
É esta a nossa função. É para isso que fomos
eleitos e reeleitos. Propor conscientemente um pacto com a nossa gente e com o nosso País Mas, não
uma união ao acaso, de ﬁm de mês, de horas vagas e
sonhos michos, sem convicção e princípios. Não, isso
é para os outros, os do lado de lá que não sabem o é
que o bater do coração.
E então ﬁndamos o nosso primeiro mandato com
as sábias palavras do poeta espanhol Federico Garcia
Lorca “Portei-me como que sou, galopando nas noites
e nos dias, pelo melhor dos caminhos, sem rédeas e
estribos”.
Sr. Presidente, feita esta introdução, passo respeitosamente a fazer um pequeno relato das minhas
ações estabelecidas durante o ano que está por chegar ao ﬁm.
Apresentamos 126 proposições legislativas: 15
projetos de lei, 1 proposta de emenda à Constituição,
12 emendas à projetos e medidas provisórias, e 98
requerimentos.
Os temas dessas proposições foram dos mais
variados possíveis, passando por educação, saúde,
aposentadorias e pensões, trabalho, seguridade social,
salário-mínimo, juventude, transporte, entre outros.
Como exemplos, podemos citar: o PLS 214 que
institui o programa bolsa universidade, o PLS 158 que
isenta de imposto de renda as aposentadorias dos
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maiores de 65 anos, a PEC que cria o piso nacional
dos garis emenda a MP 479/2009, prevendo aumento do salário-mínimo de acordo com a inﬂação mais
o dobro do PIB, e emenda ao substitutivo do PLC 07,
prevendo parte dos recursos do Fundo Social para a
recomposição das aposentadorias e pensões.
Tivemos 14 projetos aprovados e encaminhados para a Câmara dos Deputados. Entre eles estão
o 117/2009 que permite que o trabalhador desempregado, a mais de três meses, saque seus recursos do
PIS-PASEP o PLS 178/2009 que fortalece a cultura
de paz e combate a violência nas escolas, o 249/2006
que aborda a jornada e as condições de trabalho dos
nutricionistas, e o 618/2007 que regulamenta a proﬁssão de catador e reciclador de papel.
Tive o privilégio de relatar 13 propostas (aprovadas) entre elas o PLC 20/2010 sobre alienação parental, o PLS 79/2009 que trata do tema coação moral, e
o PLS 68/2009 que tipiﬁca crime na venda de bebidas
alcoólicas a crianças e adolescentes.
Aqui, Sr. Presidente, quero destacar a luta pela
aprovação de 7.72% de reajuste para todos os aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência
Social Ressalto ainda o apoio e a mobilização nacional
tanto da sociedade organizada como dos movimentos
sociais nessa peleia.
Com relação às audiências públicas realizadas
nas comissões temáticas, Srªs e Srs. Senadores, foram 4 na de Direitos Humanos, 4 na de Educação e 9
na Comissão de Assuntos Sociais.
Todas elas tiveram ampla participação da sociedade civil através dos movimentos sociais, sindicatos
de trabalhadores, representantes empresariais, proﬁssionais liberais, associações de aposentados, movimento negro, pessoas com deﬁciência.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional viveu este
ano um momento histórico. O Estatuto da Igualdade
Racial e Social, proposta de nossa autoria, foi aprovado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.
Este estatuto é um marco contra a discriminação.
É um passo signiﬁcativo para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, em que jamais a
cor da pele interﬁra no estabelecimento de benefícios
para o povo.
São 65 artigos que tratam de educação, cultura,
esporte, lazer, saúde, trabalho, defesa dos direitos das
comunidades remanescentes de quilombos e proteção
de religiões de matrizes africanas.
O objetivo do estatuto é garantir à população
negra igualdade de oportunidades, defender direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos e combater a discriminação e demais formas de intolerância étnica.
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Repito aqui o que disse quando da sua aprovação pelo Congresso Nacional: O estatuto da Igualdade
Racial e Social não só assegura direitos, mas também
aponta caminhos e deﬁne legalmente conceitos.
Srªs e Srs. Senadores, o nosso mandato tem feito escola. E creio que isso é bom para a democracia
brasileira e para as ações parlamentares e legislativas.
Eu quero falar agora de um processo que iniciei lá em
2003 quando cheguei a esta Casa.
A minha principal meta foi e continua sendo o
atendimento de todos os 496 municípios do Rio Grande
do Sul através de emendas individuais do Orçamento Geral da União (OGU). Este objetivo foi alcançado
agora em 2010.
Fazendo hoje uma retrospectiva eu lembro que
o nosso mandato chegou a receber críticas pela postura adotada. E o que ﬁzemos? Democratizamos as
nossas emendas com todos, independentemente de
suas origens partidárias e ideológicas.
Em nenhum momento recuamos, seguimos ﬁrme,
pois sabíamos do nosso dever de representar todo o
Estado do Rio Grande do Sul. Temos absoluta certeza
de que estamos colaborando com o espírito republicano e federativo.
As nossas indicações transformaram-se em casas de atendimentos aos idosos, centros de saúde,
redes da água e esgoto, máquinas agrícolas, quadras
de esportes, projetos sociais, culturais, turísticos e ambientais, entre outros.
Vocês não imaginam a felicidade que nós sentimos quando recebemos um relato, uma foto ou quando vamos cumprir agenda no mais longínquo rincão
e lá está uma pequena obra construída com a nossa
ajuda.
Este ano os recursos provenientes de emendas
individuais atenderão 125 municípios gaúchos. Para o
próximo mandato daremos prosseguimento com esta
maneira “olho no olho” e “no ﬁo do bigode” de tratar os
nossos municípios.
Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o plano LDO 2011, apresentamos e aprovamos
emendas na bancada gaúcha e nas seguintes comissões: Assuntos Sociais, Direitos Humanos, Educação
e Infra-Estrutura.
São elas: emenda de texto garantindo negociação de reajuste do salário mínimo, aposentados e
pensionistas com as Centrais Sindicais, Cobap e o
Governo. Promoção e defesa dos direitos da pessoa
idosa, implantação de 691 centros integrados de apoio
a prevenção e enfrentamento da violência contra a
pessoa idosa, como meta prioritária do Governo Federal. Na CDH emenda para prevenção da violência
contra as mulheres e apoio aos centros de referencia
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de quilombola em comunidades remanescentes. Na
Bancada aprovamos emenda de meta para Adequação de Trecho Rodoviário - Tabaí - Estrela - na BR-386
(acréscimo de 33 km).
Como relator das emendas da Comissão de Direitos Humanos, aprovamos: reajuste dos benefícios
da Seguridade Social, garantindo-se aumento real do
salário-mínimo, das aposentadorias equivalente a variação do PIB 2010.
Também como relator da CDH, aprovamos várias
emendas para os seguintes programas: prevenção e
enfrentamento da violência sexual contra crianças e
adolescentes, violência contra as mulheres, Brasil Quilombola e Acessibilidade.
Meus amigos e minhas amigas. Apresentamos
emendas à LOA (Lei Orçamentária Anual), tanto nas
comissões e individuais à CMO (Comissão Mista do
Orçamento) e a bancada gaúcha.
Na CDH (Comissão de Direitos Humanos) aprovamos emenda, de nossa autoria, de apoio as iniciativas para a promoção da Igualdade Racial no valor
de R$ 338 milhões (trezentos e trinta e oito milhões
de reais).
Também na CDH fomos relator da LOA e aprovamos as seguintes emendas: Apoio as iniciativas para
a promoção da igualdade racial, no valor de R$ 388
milhões. Apoio a serviços de prevenção e combate à
homofobia, no valor de R$ 302 milhões Apoio a iniciativas de referência nos eixos do plano nacional de políticas para as mulheres, no valor de R$ 460 milhões.
Por tanto a CDH destinou, ai nesse caso, um total de
R$ 1.150.800.000 (um bilhão, cento e cinqüenta milhões e oitocentos mil reais).
Na Comissão de Relações Exteriores (CRE),
aprovamos emenda para implementação e reestruturação da Estratégia de Defesa, do Ministério da Defesa.
Também apresentamos emendas individuais no valor
de 13 milhões para 130 municípios gaúchos.
Sr. Presidente, que tão bem preside esta sessão.
Destaco que solicitamos no início deste ano a Casa
Civil a prorrogação do antidumping para o calçado
chinês e a taxação maior para a sua importação
O governo sensibilizado com a situação aprovou
uma taxação de 12.47 dólares por par de calçado importado. Esta medida gerou, a médio prazo, cem mil
empregos no setor.
Da mesma forma e com o mesmo empenho de
encaminhar as demandas que chegam ao meu gabinete, lembro do apoio que demos a aprovação da
TEC (Tarifa Externa Comum) para a importação de
guindaste, que passou de 0% para 35%. Apoiamos o
setor arrozeiro para recuperação de lavouras, crédito
agrícola, reﬁnanciamento das dívidas com prazos alon-
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gados e carência. O município de Passo Fundo, com
nosso apoio, teve aprovado empréstimo internacional
de 9,8 milhões de dólares.
Srªs e Srs. Senadores, durante o ano de 2010
recebi milhares de mensagens entre e-mails e cartas.
Foram mensagens de apoio aos projetos que apresentei e que venho defendendo, como por exemplo,
os que resguardam os direitos dos aposentados e
pensionistas,o que acaba de vez com o desumano
e inconstitucional fator previdenciário, e o que cria o
Fundo Nacional do Ensino Técnico e Proﬁssionalizante, o Fundep, que, se aprovado, vai gerar cerca de 9
bilhões de reais para o setor, entre outros.
Respondi também questionamentos sobre vários
projetos de redução de jornada de algumas categorias
como a dos psicólogos e dos assistentes sociais, esse
último, inclusive, já virou lei.
Também não posso me esquecer das mensagens que recebi em apoio aos projetos que tratam da
periculosidade dos vigilantes e eletricitários, do ﬁm do
voto secreto, do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência,
do aumento do salário-mínimo,do fundo de ﬁnanciamento das pequenas e médias empresas, do Estatuto
dos Motoristas, da regulamentação da proﬁssão de comerciário, do Cantando as Diferenças, dos quilombos
do Amanhã, entre outros.
O nosso mandato possui um sistema próprio
de comunicação e divulgação. Temos uma página na
internet, um blog, estamos no Orkut (4 perﬁs) e, utilizamos o twitter e facebook. Além do sistema de envio
de realises, avisos de pauta e artigos para os veículos
de comunicação.
Cito apenas alguns números: Foram 28 postagens
no blog, com 4.403 comentários. 4460 mensagens no
twitter. 4.020 amigos no facebook. Tenho 4.730 amigos no Orkut.
Vinte artigos publicados na chamada grande imprensa. 26 artigos especíﬁcos para os jornais do interior. 594 notícias na página. 188 pronunciamentos. 33
informativos eletrônicos. 68 arquivos para rádios. 34
gravações para a TV Paim.
Srªs e Srs. Senadores, o nosso trabalho teve o
reconhecimento de 3.895.822 (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, e oitocentos e vinte e dois)
eleitores, no universo de 6.200.000 (seis milhões e
duzentos mil), que nos reconduziram a esta casa no
dia 3 de outubro.
Já ﬁz aqui desta tribuna um amplo relato do que foi
o pleito. Todas as diﬁculdades que me foram impostas.
Os choros e as alegrias. Agradeci ao povo gaúcho e
a todos os brasileiros de outros estados que me passaram carinho e solidariedade.
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Sei que dei tudo de mim e posso ainda com o
apoio do povo brasileiro e com o rufar dos tambores
nas ruas fazer muito mais. Sempre buscando justiça
e oportunidade de direitos para todos.
Assim, com um sorriso estampado no rosto, desejo um feliz Natal e um 2011 com muita alegria, paz
e amor. Viva o Brasil e a nossa gente!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Muito bem, Senador Paim, meus cumprimentos pela sua
atuação neste ano de 2010, evidente que foi igual aos
outros anos em que V. Exª esteve aqui no Senado.
Com a palavra o Senador João Durval, do PDT
da Bahia, nosso companheiro de Partido.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós, do Partido
Democrático Trabalhista, desde sempre concedemos
especial atenção para a área da educação. Temos
absolutamente claro que nada é mais relevante para
viabilizar o pleno desenvolvimento do País do que a
escolarização de nossas crianças e de nossos jovens.
Sabemos ser esse um investimento imprescindível, pois
dele depende diretamente o futuro da Nação. Por mais
efetivo que seja o encaminhamento dado a todas as
demais políticas públicas, não haverá progresso verdadeiro, não haverá desenvolvimento assentado em
bases sólidas e duradouras enquanto não garantirmos
amplo acesso a todos os níveis educacionais.
Nosso compromisso com a bandeira da educação vai muito além da retórica, da mera aﬁrmação de
princípios. Ele se conﬁrma na ação efetiva, no engajamento concreto, nas realizações ao longo de nossa
história partidária. Foi assim desde o primeiro governo de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, com a
construção de milhares de salas de aula, e em seus
dois governos no Rio de Janeiro, com a implantação
dos Cieps. Foi assim no trabalho realizado ao longo
de toda a sua vida por Darcy Ribeiro, esse gigante da
educação brasileira. E continua sendo assim na batalha incansável de nosso preclaro colega, Senador
Cristovam Buarque.
Srªs e Srs. Senadores, o PDT sabe que a educação é fundamental para o progresso no seu conceito
meramente econômico, de aumento da produção, de
elevação da renda. Mas sabe que ela é ainda mais importante para o progresso na sua acepção de desenvolvimento humano, de bem-estar da população.
A recente divulgação, pela Organização das Nações Unidas, do Relatório de Desenvolvimento Humano
referente ao ano de 2010, veio, mais uma vez, conﬁrmar o acerto de nossas postulações.
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Completam-se, agora, vinte anos da criação,
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH,
adotado com o objetivo de medir a qualidade de vida
das populações para além dos indicadores meramente econômicos. A utilização do IDH veio permitir uma
aferição mais nítida, mais rigorosa do verdadeiro estágio de desenvolvimento de cada país, pois é óbvio
que não se pode conhecer o padrão de bem-estar de
que goza uma população a partir da simples divisão
do Produto Interno Bruto pelo número de habitantes.
Aﬁnal, uma elevada renda per capita pode coexistir com
brutais desigualdades, com impossibilidade de acesso,
para vastas parcelas da população, a tudo aquilo que
garante condições dignas de vida.
Assim, o IDH leva em conta, além da renda, outras duas dimensões do desenvolvimento: a saúde e a
educação. Para avaliar o acesso à saúde, são utilizados
os dados relativos à expectativa de vida ao nascer.
No que tange à educação, houve, nesse último
relatório, mudança na metodologia. Anteriormente, eram
analisadas a taxa de analfabetismo e a taxa de matrícula nos três níveis de ensino. Agora, esses indicadores
foram substituídos pela escolaridade, aí consideradas
a média de anos de estudo das pessoas com mais de
25 anos e a expectativa de anos de estudo para as
crianças hoje matriculadas nas escolas, levando em
conta fatores como repetência e evasão.
Os indicadores educacionais anteriormente adotados foram abandonados por serem considerados menos
signiﬁcativos: a taxa de matrícula revela apenas se um
indivíduo está ou não registrado numa escola; a taxa
de analfabetismo, no caso dos países desenvolvidos,
sempre se aproxima de 100%. A adoção dos novos
parâmetros evidenciou que a quantidade de pessoas
que sabem ler e de crianças matriculadas não se traduz, necessariamente, em qualidade do ensino, e fez
o Brasil defrontar-se com o tamanho do desaﬁo que
tem a superar no campo da educação.
Com efeito, Sr. Presidente, nosso País registrou
um avanço signiﬁcativo no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Nosso IDH elevou-se, no último ano, de 0,693 para 0,699 – no ano 2000, ele era
apenas 0,649. Com isso, subimos quatro posições no
ranking global de bem-estar dos povos em 2010, chegando ao 73º lugar entre 169 países, segundo o novo
Relatório de Desenvolvimento Humano.
Ocorre, contudo – e para isto chamo a atenção do
colendo plenário –, que o nosso avanço nesse ranking
só não foi maior por conta exatamente de nossos indicadores educacionais. Em outras palavras, os baixos
níveis de escolaridade constituem o principal entrave
ao desenvolvimento do País. São as deﬁciências de
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nosso sistema educacional que vêm impedindo uma
melhoria mais rápida nos padrões de bem-estar de
nossa população.
Como se pode ver, todas as grandes lideranças pedetistas – Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Cristovam Buarque à sua frente – estiveram sempre cobertas de razão
em seus libelos a favor da educação do nosso povo.
É inegável que tivemos notáveis conquistas no
Governo do Presidente Lula, com a abertura de muitas
escolas técnicas e o crescimento do número de vagas
no ensino superior. Importantíssima também foi a universalização do acesso à educação fundamental: de
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 97,6% das crianças de 6 a 14 anos estavam
na escola no ano passado.
O caminho que nos resta percorrer, entretanto, é
longuíssimo. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU no início do mês, a
média de anos de estudo dos brasileiros com mais de
25 anos de idade, de 7,2 anos, é a mesma veriﬁcada
em Zimbábue, país que está na última colocação no
ranking do IDH. Pelo critério do Pnud, o indicador ideal seria aquele registrado nos Estados Unidos no ano
2000, de 13,2 anos de estudo. Nosso progresso nesse
indicador tem sido muito lento, com o acréscimo de um
ano a cada década.
Já os anos de escolaridade esperados para as
crianças brasileiras que hoje estão ingressando nas
salas de aula são apenas 13,8. O parâmetro considerado ideal para o desenvolvimento humano são os 20,6
anos registrados na Austrália em 2002.
Esse indicador é gravemente prejudicado pelas
nossas elevadas taxas de repetência, da ordem de
18,7%, e de evasão escolar, na casa dos 24,4%. No
que se refere à repetência, basta dizer que 16% das
crianças de nove anos de idade estão na série inadequada, sendo de impressionantes 40% esse índice
entre os jovens de dezesseis anos. No ensino médio,
que de fato não atende às expectativas dos jovens, são
altíssimas as taxas de evasão. No ano passado, 14,8%
dos adolescentes de 15 a 17 anos não frequentavam
a escola, de acordo com a Síntese de Indicadores
Sociais 2010, do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística – IBGE.
Em números absolutos, os jovens na faixa de 15
a 17 anos excluídos da educação superam 1,6 milhão.
Já na faixa correspondente à educação infantil, de 4 a 5
anos de idade, o número dos que estão fora da escola
é também muito grande, superando 1,5 milhão.
As fragilidades do nosso sistema de ensino são
gritantes. De acordo com a organização não governamental Todos pela Educação, tendo por base dados
da Prova Brasil de 2008, só 25% daqueles alunos que

DEZEMBRO58179
2010

Sábado 11

chegam à 4ª série do ensino fundamental aprenderam
Matemática nos níveis esperados, conforme padrão
elaborado com base no desempenho, nessa disciplina,
de alunos da Comunidade Europeia. Dos que chegam
à 8ª série do mesmo nível de ensino, apenas 14%. E
o percentual piora à medida que se avança na escolaridade: daqueles que chegam ao 3º ano do ensino
médio, apenas 10% aprenderam Matemática nos níveis mínimos esperados.
Como se pode ver, não há como discordar da conclusão constante no Relatório de Desenvolvimento Humano
da ONU de que as deﬁciências educacionais continuam
a representar uma grave barreira ao progresso do Brasil,
sendo a mais grave privação imposta à nossa sociedade. Conforme os critérios do Pnud, são consideradas em
situação de privação educacional aquelas pessoas que
não completaram cinco anos de estudo e as crianças
que estão fora das salas de aula. Para nossa população,
a aplicação desses critérios signiﬁca que uma parcela de
nada menos que 20,2% dos brasileiros sofrem alguma
privação no âmbito da educação.
Os sérios problemas ainda enfrentados pelo Brasil no campo da educação são revelados por um novo
indicador criado pelo Pnud, o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), o qual inclui indivíduos que, além
de não terem renda, não têm aceso à educação, ou à
saúde, ou a condições de vida decentes, como água,
luz e saneamento.
No Brasil, aplicando-se o IPM, veriﬁca-se que
8,5% da população vivem em pobreza aguda. Mas,
segundo o economista do Pnud Flávio Comim, o elemento que mais pesa no cálculo do Brasil é a educação. Enquanto a falta de condições de vida decentes
afeta 2,8% dos brasileiros e a falta de acesso à saúde
prejudica 5,2% da nossa população, a privação na
área educacional atinge os 20,2% de brasileiros antes mencionados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por uma infeliz
coincidência, às vésperas da divulgação do Relatório de
Desenvolvimento Humano da ONU, contendo esse quadro
negativo da educação no Brasil, a Presidente eleita, Dilma Rousseff, havia dado declarações de que a educação
não será uma de suas prioridades, pois, em sua opinião,
estaria “muito bem encaminhada”.
Como não poderia deixar de ser, as declarações da
Presidente eleita provocaram reações de muitos especialistas na área, os quais, embora admitindo os avanços
conquistados nos últimos anos, pedem ações planejadas
para reduzir o analfabetismo – que ainda atinge mais de 14
milhões de brasileiros –, para aumentar a escolaridade e
para ampliar os investimentos no setor para 7% do Produto
Interno Bruto (PIB). De fato, não há dúvida de que são ne-
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cessárias medidas com foco, continuadas e abrangentes,
as quais dependem de ﬁrme decisão política.
Nós, do PDT, continuamos convictos de que é
passada a hora de a educação ganhar muito espaço
nas discussões e, principalmente, mais investimentos.
Precisamos avançar decididamente no sentido da universalização do ensino médio e do tempo integral nas
escolas, velha bandeira do nosso partido.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – João
Durval, V. Exª poderia me ceder um aparte?
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Pois não.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – O discurso
de V. Exª puxa um assunto que acho que é uma das coisas
principais do nosso País. Muitos governantes dizem que
têm compromisso – e, depois de eleitos, não estão cumprindo esse compromisso – com a educação. V. Exª cita o
relatório do Pnud, e, recentemente, saiu um do Pisa, em
que o Brasil está em 53º lugar entre 64 nações, que mede
também a qualidade do ensino. Como V. Exª falou agora,
que a educação é um símbolo do PDT, volto a lembrar o
caso dos Cieps do Rio de Janeiro. Outro dia, vi um estudo
que dizia que, se os Cieps tivessem sido mantidos – os
Cieps foram escolas de tempo integral que o Brizola fez
quando foi governador do Rio de Janeiro, e esse estudo
eu vi no ano passado –, teriam passado cinco milhões de
alunos pelas escolas de tempo integral, ou seja, teríamos
formado cinco milhões de pessoas, de cidadãos, porque
o tempo integral muda totalmente o aspecto da vida das
pessoas, e, talvez, não estivesse havendo essa balbúrdia
que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, essa confusão,
esse avanço do tráﬁco de drogas, porque as pessoas teriam sido educadas, teriam tido oportunidade. V. Exª está
chamando a atenção, agora, para as posições da Presidente eleita Dilma Roussef, em quem nutro esperança de
que, realmente, dará valor à educação e à saúde neste
País. Eu gostaria de parabenizar V. Exª, que está fazendo
um discurso mostrando o caminho que tem que se seguir
neste País para que se melhore a qualidade de vida das
pessoas, para que a gente possa, realmente, ser, como
Nação, a sétima ou a sexta economia do mundo. Mas
não adianta produzir só riqueza, não. Temos que produzir
bem-estar também. Então, as pessoas do País também
têm que viver uma vida no padrão que temos, um padrão
de desenvolvimento econômico. Ano que vem, provavelmente, seremos a sétima economia do mundo, em dinheiro; mas, em qualidade de vida e educação, estamos em
53º lugar, segundo o Pisa, que é um teste internacional,
realizado para avaliar a educação de todos os países. E,
se continuar do jeito que está a educação, o prestígio que
dão para ela de investimento, só vamos atingir o nível que
atingem agora os países mais adiantados em 2020 – o nível
atual, porque, em 2020, eles vão estar em outro patamar.
Parabéns a V. Exª por estar puxando um assunto atual,
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importante, que tem que ser discutido! A experiência de
V. Exª é que lhe permite fazer um discurso desse padrão
e dessa envergadura. Parabéns, Senador!
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Muito obrigado pelo aparte, Senador Augusto Botelho. Concordo
em gênero, número e grau com o seu pensamento, que
é também o meu. A educação é a base de desenvolvimento de qualquer povo.
É fundamental, outrossim, que a Presidente eleita
cumpra sua promessa de investir 7% do PIB na área da
educação. No primeiro Governo Lula, esse percentual
girou próximo dos 4%. Mais recentemente, chegou a
5% – muito pouco. Consequentemente, para tornar sua
promessa de 7% do PIB para a educação efetiva, a
Presidente Dilma terá que acelerar os investimentos.
O Sr. Paulo Paim, (Bloco PT – RS) – Senador
João Durval, quero apartear V. Exª, mas posso esperar
V. Exª concluir, se entender mais adequado.
Posso fazer o aparte agora? V. Exª é quem manda!
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Pois não.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero só
cumprimentá-lo por trazer nesta sexta-feira um tema tão
importante e que, sem sombra de dúvida, é marca do
PDT. O Senador Botelho foi muito feliz. Eu me lembro,
aqui, de Darcy Ribeiro e, naturalmente, de Brizola. E,
como já foi falado, temos mesmo que caminhar, um dia,
neste País, para as escolas de tempo integral.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Integral.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O Senador
Cristovam fala seguidamente aqui: só existe uma revolução que a gente pode fazer, que é a revolução via educação. Então, meus cumprimentos! V. Exª, como sempre,
vai à tribuna tranquilo e traz temas que interessam, com
certeza, a todo o povo brasileiro. Faço questão de fazer
este aparte, cumprimentando V. Exª e cumprimentando a
nossa querida Bahia também. Abraços.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Agradeço a
V. Exª pelo aparte, e peço à Mesa que inclua no meu
discurso esse aparte do Senador Paulo Paim e também o do Senador Augusto Botelho.
A Conferência Nacional de Educação, realizada
no corrente ano, produziu subsídios para a elaboração
de um novo Plano Nacional de Educação. Infelizmente, contudo, o texto do novo plano não foi ainda enviado pelo Governo ao Congresso, o que cria o risco de
que o primeiro ano do mandato da Presidente Dilma
tenha início sem que o País disponha desse importante instrumento de planejamento. Tendo em vista a
importância crucial de melhoramentos no nosso sistema educacional, deixo aqui meu apelo ao Chefe do
Poder Executivo para que remeta, sem mais tardan-
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ça, a proposta do novo Plano Nacional de Educação
à apreciação deste Parlamento.
Sr. Presidente, ao longo de séculos, parcelas signiﬁcativas das elites deste País optaram, deliberadamente, por restringir as oportunidades de educação para
nosso povo, por negar o acesso ao conhecimento para
as classes trabalhadoras, fundadas na convicção de
que é mais difícil explorar trabalhadores educados.
Recente relatório da ONU apontou esse interesse
de parcela de nossas elites em negar o conhecimento aos trabalhadores. De acordo com o documento da
ONU, “um estudo de atitudes sobre educação entre
elites brasileiras durante os anos 90 mostrou que as
elites são frequentemente relutantes em ampliar as
oportunidades de educação, pois trabalhadores educados seriam mais difíceis de gerenciar”.
O Partido Democrático Trabalhista vem, há décadas, se opondo tenazmente a essa política cruel, que
solapa o potencial de desenvolvimento da Nação. O Governo do Presidente Lula conseguiu assegurar alguns
avanços importantes para a educação nacional.
Ainda assim, nossas deﬁciências nesse setor
continuam a representar o mais sérios obstáculo ao
progresso do Brasil, como revela o mais novo Relatório de Desenvolvimento Humano da Organização das
Nações Unidas.
Está, agora, nas mãos da Presidente eleita, Dilma
Rousseff, a oportunidade histórica de superar deﬁnitivamente essa terrível mazela de nosso País, investindo, com
coragem e determinação, na qualiﬁcação de nosso sistema
educacional, na formação de professores, na melhoria de
sua remuneração, na incorporação das novas tecnologias
de comunicação em nossas escolas.
Tenho plena conﬁança de que a primeira mulher
eleita Presidente do Brasil estará à altura desse portentoso desaﬁo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Muito bem! Meus cumprimentos, Senador João Durval,
que traz um tema muito importante na manhã de hoje,
que é a sua preocupação com o ensino público. Nós
sabemos que isto tem sido uma rotina na sua vida: a
preocupação com o ensino público para o povo brasileiro, em especial para a população lá da Bahia, que
também é, como foi muito bem colocado por V. Exª,
uma preocupação do nosso partido, uma bandeira do
PDT, antiga. Realmente, temos essa bandeira, temos
levantado essa questão já há muito tempo, e V. Exª
coloca isso muito bem hoje.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento,
Senador João Durval!
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O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA) – Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, hoje, se comemora o Dia Internacional
dos Direitos Humanos. Assim, Senador Acir, quero pedir
a V. Exª, uma vez que não vou lê-la, a transcrição, como
parte integrante do meu pronunciamento, a “Declaração
Universal dos Direitos Humanos”.
Eu quero, falando em direitos humanos, abordar
um tema que está, inclusive, em ebulição, vamos dizer
assim, em nível do Poder Executivo, e que também
está sendo discutido por alguns setores da imprensa,
que é a questão dos aposentados.
O Senador Paim é um baluarte nessa luta dos
aposentados e nós, aqui, aprovamos a extinção do fator
previdenciário. E, agora, em sentido contrário, tendo
em conta a publicação de uma estatística que aponta
que a expectativa de vida média do brasileiro aumentou, estão já alterando o fator previdenciário, portanto,
para apenar ainda mais os aposentados.
A gente costuma ler que a Previdência está com rombo, a Previdência está deﬁcitária, embora tenha melhorado,
recentemente, um pouquinho, mas o Senador Paim tem
dito sempre, aqui, que não há déﬁcit na Previdência.
Seria interessante perguntarmos se poderia haver déﬁcit se a Previdência de fato ﬁzesse, honestamente, o recolhimento e o pagamento dos benefícios
a todos que dependem da Previdência: pensionistas,
aposentados, enﬁm.
O que acontece, Senador Mão Santa, é que, na verdade, existe muita maracutaia, muita incompetência, muita
corrupção e desleixo com a questão da Previdência.
Agora, vamos ter um novo Ministro, o Senador Garibaldi, que terá a missão difícil de, justamente, mudar
a face da Previdência no Brasil, cujo “rombo” sempre
justiﬁca o aumento de penalidades para os aposentados que recolheram para a Previdência durante toda
a sua vida de trabalho.
É certo que há muito a ser feito pelo Poder Executivo, no que tange ao controle do déﬁcit previdenciário
e, também, para a melhoria – e isso é importante – do
uso dos recursos públicos.
A esse respeito, uma recente matéria jornalística
do jornal O Globo relata que, em 2009, o Tribunal de
Contas da União publicou relatório aﬁrmando que o
INSS pagava benefícios a mais de 33 mil mortos. Vejam
bem: a pessoa morreu e se continuou pagando, ainda
em 2009, mais de 33 mil aposentadorias a pessoas
falecidas. Entre as fraudes – e isso é uma fraude –,
constam aposentadorias e pensões, remédios do Pro-
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grama Farmácia Popular, repasses do Bolsa Família
e ﬁnanciamentos para a agricultura familiar. Ainda no
rol dos desembolsos fraudulentos do INSS, constam
inúmeras modalidades de benefícios previdenciários e
a ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde.
O descalabro dos benefícios pagos a 33,1 mil
mortos, segundo o Tribunal de Contas da União, resulta
no prejuízo mensal de R$15,6 milhões, fração de um
acumulado de impressionantes R$242,1 milhões.
O INSS interrompeu, tardiamente, pouco mais de
um milhão de auxílios, que vinham sendo acumulados
ao longo do tempo, quer dizer, o pagamento de um
rombo de 1,9 bilhão foi interrompido pelo INSS.
O relatório do Tribunal de Contas da União revelou
a sistemática falta de iniciativa do INSS em recuperar
os valores creditados indevidamente a beneﬁciários
já falecidos, que chegavam a receber o Bolsa Família.
Neste programa governamental, o Tribunal descobriu
repasses ilegais a 3,7 mil mortos, só no Programa Bolsa Família; e aposentadorias a mais de 33 mil mortos.
Vejam: só no Bolsa Família, 3,7 mil, ou seja, quase
quatro mil mortos recebendo o Bolsa Família, apenas
no mês de fevereiro de 2008, representando um dispêndio superior a R$210 milhões.
Ao mesmo tempo, o banco de dados do Bolsa Família mantinha ativas nada menos do que 229 mil pessoas –
olhe bem, Senador Paim – com registro de óbito, potenciais
beneﬁciários de vários tipos de benefícios.
No caso do Programa Nacional de Agricultura Familiar
(Pronaf), a Controladoria-Geral da União, órgão, portanto,
do Poder Executivo, constatou, em ﬁns de 2009, que nada
menos do que 1.539 documentos de aptidão do Pronaf,
necessários à liberação dos empréstimos, estavam sob
titularidade de beneﬁciários mortos.
Então, o INSS passou a ser também uma instituição que atua no plano espiritual, porque está pagando para mortos.
Em Petrópolis, o Tribunal de Contas ainda constatou que três hospitais mantiveram cobrança de internação – olhe só, Senador Augusto – em UTI, de
pacientes já sepultados, sendo que um deles recebeu
tratamento médico póstumo, portanto, depois de sua
morte, por nada menos do que 13 meses. A pessoa
já estava sepultada e constava no prontuário como se
estivesse na UTI às expensas da Prefeitura, incumbida
de gerir recursos do Sistema Único de Saúde.
A gritante falta de controle na administração de recursos públicos, por parte dos órgãos do INSS, tem se
revelado gravosa para os interesses nacionais e fonte de
um prejuízo plenamente evitável se houver vontade política
e um verdadeiro choque administrativo no Estado brasileiro, para que situações como esta que descrevo aqui –
pagamento de aposentadorias, de pensões, internações
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em UTI, Bolsa Família, Pronaf a pessoas falecidas – não
aconteçam mais. Aí, a gente começa a pensar: como não
vai haver rombo? Porque, se as pessoas falecidas não
estão recebendo, quem está recebendo? Alguém está
recebendo por elas e ﬁcando com o dinheiro, portanto,
roubando o dinheiro da Previdência.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me
V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Pois não. Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª,
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, cumprimento V. Exª por trazer esse tema
Previdência, porque, como sempre digo, interessa a todo
o povo brasileiro, haja vista que quem não é aposentado
sonha, um dia, em se aposentar. V. Exª vai na linha de demonstrar que a questão da Previdência é, historicamente, esta, sim, de gestão. Lembro-me de que aprovamos,
aqui, no debate do Pré-Sal, que 5% do Fundo Social do
Pré-Sal iria para a Previdência. A Câmara derrubou. E
por que derrubou? Derrubou alegando que a Previdência
não precisa desses 5%. Veja a contradição daqueles que
dizem que “a Previdência está falida”. V. Exª, aí, denuncia
pagamentos indevidos. E nós, aqui, estamos apenas relatando um fato: de repente, a Previdência está falida e,
em outro momento, quando não interessa dizer que está
falida, está tão superavitária que foi derrubada aquela
emenda que aprovamos aqui, por unanimidade, destinando
5% do Fundo Social do Pré-Sal iria para a Previdência. V.
Exª tem razão. Se ﬁscalizarmos com seriedade, com responsabilidade, veremos que nós, o Brasil, somos o País
que mais paga a Previdência no mundo. Não há um país
no mundo que pague tanto quanto nós. Se somarmos
empregado e empregador, dá em torno de 31%. França,
Holanda, Espanha, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai,
Bolívia, eles não pagam a metade disso. E pagamos ainda tributação sobre lucro, faturamento, Pis/Pasep, Coﬁns,
o que dá o dobro da contribuição correspondente a estes
31% que eu falei aqui. Ora, se o dinheiro da Previdência –
eu sempre repito, porque alguém lembra: “Não, mas está
na seguridade” –, pois bem, se o dinheiro da seguridade
ﬁcasse só na seguridade, com certeza a Previdência e a
saúde estariam bem melhor. Só a DRU retira 50 bilhões
por ano da seguridade. Retira de onde? Da Saúde e da
Previdência. Por que não aprovamos aqui que a DRU
não vai mais incidir sobre a seguridade, como ﬁzemos na
educação? Proibimos que a DRU retire 20% da educação, que dá mais ou menos 11 bilhões. Se há a DRU, que
possibilita que a União retire recursos de qualquer Pasta
no momento em que entender necessário, seriam mais ou
menos 50 bilhões a mais que ﬁcariam para a assistência
social, para a saúde e também para a Previdência. A PEC
está em plenário para ser votada, e foi apresentada há
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mais de dois anos. Cumprimento V. Exª por tratar de tema
tão importante, que envolve Previdência, e naturalmente
a saúde, no momento em que V. Exª fala dos remédios,
inclusive. Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Mozarildo, V. Exª me permite?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pois não, com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Quero dar as boas-vindas aos alunos do Ensino Médio
da Escola Estadual Dr. José Gonçalves, da cidade de
Martinho Campos, Minas Gerais.
Sejam bem-vindos alunos, juntamente com os
seus professores a nesta Casa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Quero também saudar os alunos e professores, esclarecendo-lhes que, hoje, no Senado, temos sessão
não deliberativa, portanto, é um dia em que não se
apreciam projetos, não se votam projetos. Hoje é um
dia de debates sobre temas de interesse nacional e
regional dos diversos Estados.
Senador Augusto Botelho, ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Augusto Botelho (Sem partido – RR) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª, após cumprimentar os
alunos aqui presentes, quero registrar que, inclusive em
sua fala anterior, V. Exª debateu o tema educação. E agora V. Exª discorre sobre a Previdência, outro tema importante. Aliás, como sempre, V. Exª traz temas a esta Casa
que interessam a toda a população. Além de parabenizar
V. Exª, que também tem um foco especial na Amazônia,
a nossa região, V. Exª trabalha para melhorar a qualidade
de vida das pessoas menos favorecidas, que é um batalhador, que está sempre, todos os dias, lutando, batendo
nessa tecla, quero também lhe fazer um pedido formal a
respeito de projeto que apresentei, que trata da demarcação de terras indígenas, tema que, juntos, debatemos muito. Quero pedir a V. Exª publicamente o seu compromisso
de acompanhar esse projeto, pois o meu mandato vai se
encerrar. Tenho a certeza de que V. Exª se empenhará até
para aperfeiçoá-lo, para que ele seja cumprido. Ele está
sendo – é uma palavra meio desagradável – amarrado lá
na Comissão de Direitos Humanos há três meses sem o
projeto tramitar. Então, o projeto, sobre o qual vou falar no
meu discurso, depois eu lhe passarei as informações. Estou
fazendo esse pedido em público para poder ﬁcar registrado na Casa o seu compromisso – eu sei que V. Exª terá –,
mas é para as pessoas de Roraima saberem da sua posição e da sua luta, porque, aqui, estamos ombro a ombro
nessa luta, para tentarmos regulamentá-lo. Sei que a sua
PEC está aqui desde 1999, tentando a regulamentação.
Portanto, logo que aqui cheguei, ela foi e voltou e, nesse
período todo, sempre bloqueiam-na. Então, não desista.
Continue lutando para a gente conseguir melhorar a qua-
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lidade de vida dos nossos indígenas. Estamos lutando
para melhorar a qualidade de vida dos índios, que são os
mais desprezados aqui. O pessoal dá um outro enfoque
à nossa ação aqui, dizendo que a gente está protegendo o trabalhador – claro que a gente protege também os
trabalhadores que vivem por lá –, mas o nosso objetivo
é para isso. Temos o exemplo agora da Raposa Serra do
Sol, que é a 32ª área demarcada de Roraima. Os índios
estão abandonados lá. Por isso que a gente fala aqui. Parabéns a V. Exª e continue lutando.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Augusto, ﬁco muito feliz com o aparte de
V. Exª.
Hoje estamos falando de uma questão importante, que é a Previdência e, ao me fazer um apelo, quero dizer a V. Exª que, de antemão, eu vou, realmente,
acompanhar esse projeto como se fosse V. Exª que o
estivesse fazendo. É um projeto simples o de V. Exª.
O que está V. Exª querendo? Que ﬁque na lei a recomendação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que
colocou 19 itens no que tange a procedimentos para
demarcação de terras indígenas.
Então, é importante que a gente reﬂita, já que
hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, no
sentido de tratar a questão indígena pelo viés humano,
porque, na verdade, só se trata a questão indígena do
ponto de vista da terra. As terras não são dos índios;
são da União com usufruto dos índios. Mas pergunto:
que usufruto os índios estão tendo para ter uma vida
digna, uma vida com saúde, uma vida com educação,
uma vida com produção adequada? Não, não existe.
Conheço todas as reservas indígenas de Roraima, assim como V. Exª conhece, andamos em outras reservas
indígenas no Brasil, e o que existe nessas reservas
indígenas, com honrosas e raríssimas exceções, são
aldeamentos, algumas são até pequenas vilas onde a
pobreza impera. É lamentável. Até mesmo a aposentadoria a que eles hoje têm direito é mal e porcamente
paga. Eles ainda têm de se deslocar para receber na
capital ou na sede dos Municípios.
Quero dizer a V. Exª que vou cuidar com muito carinho do seu projeto, porque é um projeto muito
simples de entender. Agora, é impressionante como o
patrulhamento ideológico funciona nesta Casa no que
tange a certos assuntos.
V. Exª colocou a questão da minha PEC de 99. O
que a minha PEC pede? Uma coisa clara, simples e lógica:
como a União, quando demarca uma reserva indígena ou
unidade de conservação, na prática, sequestra terras dos
Estados, o que a PEC propõe é que estas demarcações
de terras indígenas e das unidades de conservação, que
podem continuar sendo feitas, passem pelo Senado, para
que esta Casa as examine. Aqui, estão representados to-
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dos os Estados do Brasil igualmente, e o Senado vai dizer
se é correto ou se não é correto.
Então, o seu projeto, somado à minha PEC, daria
uma clareza, um disciplinamento à questão indígena
no Brasil. Estou plenamente de acordo.
Quero ouvir o Senador Mão Santa, com muito
prazer.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Mozarildo,
ontem, eu elencava cinco preocupações com que o País
ﬁca neste Governo, que a ignorância audaciosa comemora.
Eu catalogava cinco, só vou citar os nomes: a violência é
um problema a resolver; a educação; a saúde – com essa
tabela do SUS em que o médico ganha R$3,00 por consulta
–; o problema do petróleo, que é o mais caro do mundo; e,
evidentemente, a aposentadoria, que é uma das preocupações. O caso é o seguinte: aplicou-se neste País o que
disse Goebbels, uma mentira repetida se torna verdade.
Nunca se viu tanta propaganda. O Governo tem umas três
empresas de televisão. O Hitler só tinha uma rádio. Aí está
o perigo! A ignorância é audaciosa. Aposentadoria! Atentai
bem. Isso é velho, eu tenho 68 anos, estudo, entendo as
coisas, acredito em Deus, acredito no amor que constrói e
é o cimento da família, no estudo e no trabalho. O estudo!
Aposentadoria é isso. O que está havendo no Brasil não
existe. Não existe! É por que nós somos um povo retardatário. Nunca antes se andou tanto quanto nós avançamos
aqui no Senado, para despertar o Brasil. Nós temos essa
consciência. Atentai bem, Previdência Social. Eu me formei na década de 60. O proﬁssional médico... Havia vários
institutos no País: o IAPM, dos marítimos, IAPTEC, IAPB,
IAPFESP, vários institutos. Aí veio a revolução e o Presidente Castelo Branco uniﬁcou todos por volta de 1966. Nós
médicos tínhamos vários institutos como o IAPI. O grande
exemplo que ﬁcou para a história é que quanto maior, mais
corrupto. É isso que precisamos aprender. Castelo Branco
aprendeu e disse: “O padrão vai ser o IAPI, dos industriários, dos pequenos”. Era o que tinha menos corrupção. O
que tinha mais corrupção era o IAPB, dos bancos. Onde
tem mais dinheiro, a maior safadeza. Essa é a história. Aí
ele uniﬁcou o padrão, o chefe do IAPI passou a ser chefe
de todos os outros: IAPB, IAPTEC, IAPM, IAPFESP, de
todos os institutos. Veio essa uniﬁcação. Era tanto dinheiro, tanto dinheiro... Quem sabe sou eu. Eu sei das coisas.
Não foram feitas na ignorância. São quilômetros, e quilômetros, e quilômetros... Eu fui empregado. Sabe qual foi o
meu primeiro emprego médico? Eu, me formei em 1966.
Era do INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. A
saúde a Previdência pagava. O meu emprego, sou aposentado como médico, era a Previdência. Tinha tanto dinheiro que nós é que assistíamos. A minha origem foi o
INPS. Tinha Sandu, essas coisas todas. Era responsável
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pela saúde. E há tanto dinheiro. Temos que acabar com
isso. Nem Luiz Inácio e nunca antes um presidente pagou
a aposentadoria. O nosso amigo Garibaldi não vai pagar
aposentadoria de ninguém. Cada um paga a sua. Ontem,
eu fui me recadastrar, por isso que eu saí à tarde. Eu fui.
Muito bem feito, para evitar esses... hein? Meus aplausos,
aí. Eu saí daqui pra me recadastrar. Tem que se recadastrar. Saber os vivos, para não ﬁcar como V. Exª denunciou,
não é? E eu saí de tarde por isso. Então, eu que paguei
minha aposentadoria. Não foi o Lula que pagou, o Ministro Pimentel, o meu amigo Garibaldi. Vamos acabar com
esse negócio. São cálculos atuariais. Se eles não sabem,
não podem ser Presidente da Previdência Social, porque
tem que calcular. Aquilo é um contrato. Atentai bem. Hoje,
nas leis brasileiras, V. Exª pode e deve começar a trabalhar
aos 16 anos. Todo mundo está aposentando só aos 70,
no limite, porque se sabe que o Governo está capando,
tirando, roubando 40% das aposentadorias. Então, é um
contrato. Atentai bem! O nosso Presidente Acir é bom de
dinheiro. Ele é empresário. Viu, Acir? Acir Gurgacz! Acir
Gurgacz, V. Exª que é bom de dinheiro porque é empresário! Então, desde os 16 anos até os 70 anos são 56 anos.
O trabalhador lá paga, paga, paga o que é exigido, o contrato que é feito para ter aqueles confortos na sua velhice.
Paga! É descontado, é calculado. E, se botar esse dinheiro
para render, jamais vai falir. É porque ele é tirado aí para
gastos indevidos: nomeações, marketing excessivo, aloprados, corrupção, desvio, ganhos nas eleições, aplicações
indevidas e imorais. Então estão tirando. Isso só existe no
Brasil. Não existe! Aponte-me! Estou aqui e já quero sair.
Cadê o PT para dizer, o líder, o grande Mercadante? Não
tem nenhum país que tenha esse fator previdenciário. Então, aqui no Brasil, o que está ocorrendo? Você descontou 54 anos para o Governo. Se começou com 16 anos...
Zezinho, você começou a trabalhar com quantos anos?
Dezesseis. O Zezinho, para chegar aos 70, vai ﬁcar aqui,
ainda vai servir muito café. Então, desconta 54 anos. Fez
um contrato para dez salários mínimos e está recebendo
cinco. De cinco está recebendo dois. Essa é a verdade.
Então essa é a situação de penúria. E o pior foi o seguinte:
fez-se a lei corrigindo isso, enterrando essa nódoa, essa
vergonha; fazendo não um ato de esperança, mas de justiça aos aposentados, aos que trabalham. Como se lutou
por essa lei aqui! Quantas vigílias noturnas ﬁzemos aqui!
Os velhinhos passando fome. Eu estava presidindo um
dia e o Paim disse: “Os velhos estão morrendo ali, com
fome”. Eu disse: “Zezinho, abra a lanchonete e dê comida para os velhos”. Então, levamos anos e anos, fomos à
Câmara, e foi feita a lei. E o Presidente da República, no
momento mais triste – nunca antes houve uma tristeza tão
grande na nossa história –, vetou. Augusto Botelho, você
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sabe quando o Presidente da República vetou? Na hora
do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Todos os
velhinhos, todo o Congresso, todo o País pensando que
iam devolver aquilo que é devido ao trabalho dos velhinhos:
as aposentadorias. Por isso é que a família se destruiu no
Brasil. Essa violência é a destruição da família. Os jovens
não acreditam mais nos avós, porque eles ﬁzeram promessa de pagar sua faculdade, de dar um livro, de dar uma
moto, e não puderam cumprir porque estão tirando. Mas a
vergonha foi que, na hora do jogo, do primeiro jogo do Brasil
na Copa do Mundo, quando pensavam que iam ganhar,
Sua Excelência vetou. Então, o Brasil, com toda a atenção desviada para o esporte, a mídia paga pelo Governo,
que ganha o dinheiro dos aposentados, com empréstimo
consignado pago pelos bancos, não noticiou, e os velhos
foram enforcados com esse fator previdenciário que V. Exª
corajosamente traz à tona. E eu saio daqui entusiasmado,
porque V. Exª continuará neste Senado defendendo essa
bandeira e, vamos dizer, dando uma esperança ainda aos
velhos aposentados.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Senador Mão Santa, agradeço o aparte de V. Exª.
Retomando esse tema importante que é o da
Previdência, principalmente dos já aposentados, com
essa ameaça permanente de mudar a regra do jogo
depois que eles já estão aposentados, depois que já
pagaram a Previdência, como V. Exª muito bem frisou,
a aposentadoria que alguém recebe não é uma concessão do Governo. A pessoa aplicou numa espécie
de poupança forçada o dinheiro para que pudesse receber depois, quando se aposentasse.
Mas, como na França houve essa alteração, que
chamou a atenção do mundo todo pela revolta da população – é lógico que países europeus não podem ser
comparados com o Brasil, pois têm uma situação social
muito melhor do que a nossa, são países mais ricos,
países que têm vários séculos de existência na nossa
frente –, agora, por causa disso, já está se pensando...
E eu tenho lido vários artigos de articulistas defendendo a ampliação do fator previdenciário, a cobrança de
outras coisas que possam reduzir as vantagens dos
aposentados. Quer dizer, quem vai pagar o pato pelas
corrupções no INSS, que mencionei aqui, vai ser quem
colabora, quem paga para se aposentar?
E quero inclusive citar aqui, Senador Augusto,
um caso ocorrido em nosso Estado, de um instituto
de pensão do Estado de Roraima, que é novo, existe
de 1991 para cá. E esse instituto, para o qual os funcionários estão pagando, precisa ser muito bem investigado pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu denunciei o Governador porque ele pegou o dinheiro que foi
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descontado na folha de pagamento dos funcionários
e reteve na conta do Estado. É uma retenção ilegal,
prevista na Lei de Improbidade Previdenciária. Quer
dizer, é uma retenção ilegal. E eu entrei com uma representação contra o Governador, inclusive pedindo
seu impeachment por causa disso.
Mas imagine se, no meu Estado, o Instituto de
Previdência do Estado é assim, calcule como é a Previdência nacional. O INSS, como eu citei, tem vários
exemplos constatados pelo Tribunal de Contas da
União e até pela Controladoria-Geral da União, que é
um órgão do Poder Executivo.
Então, quero dizer, Senador Augusto – e V. Exª abordou aqui o tema, inclusive fazendo aquele apelo em relação
ao seu projeto na questão indígena –, que nós médicos
– e por coincidência aqui tem três – não somos de perder a esperança diante do quadro grave de um paciente.
Nós lutamos para contorná-lo, para salvar o paciente, e
por isso tenho esperanças de que, apesar desse quadro
gravíssimo da Previdência brasileira e do quadro criminoso do Estado de Roraima, em que o Governador se
apropria, retém o dinheiro que não é nem do Governo, é
dinheiro do trabalhador, tirado do seu salário para compor
a Previdência e ele reteve durante a campanha, para quê?
Para ter dinheiro em caixa para poder fazer, portanto, uso
indevido na campanha.
Quero terminar, Senador Augusto Botelho, Srªs
e Srs. Senadores, dizendo que tenho esperanças de
que o Poder Executivo tire as lições necessárias dos
esforços do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União para moralizar o pagamento de
benefícios previdenciários e outros, estancando, portanto, essa hemorragia dos tributos pagos a custa de
muito trabalho da sociedade brasileira, dos que estão
trabalhando e dos aposentados, que já pagaram. E é
muito oportuno abordar um tema como este hoje, que
é o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Como ﬁz no início, quero terminar, Senador Augusto, pedindo que seja transcrita como parte do meu
pronunciamento a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, assinada por quase todos os países do mundo na Organização das Nações Unidas, a ONU.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, do
art. 210 do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto
Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento, Senador Mozarildo.
Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
A seguir, o Senador Mão Santa.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Augusto Botelho, Srªs e Srs. Senadores – muito
obrigado, Mão Santa, por ter trocado conosco a sua vez
de usar esta tribuna –, quero encerrar esta semana com
um breve balanço, citando três pontos que considerei
importantes nestes últimos dias, e julgo ser necessário
destacá-los para não caírem no esquecimento.
Esses pontos são a divulgação do resultado do
exame Pisa 2009, que traz importantes dados sobre
a educação no Brasil e a educação no mundo; o segundo ponto é a forma como o Brasil vem tratando o
problema da segurança pública, apenas alguns dias
após a crise no Rio de Janeiro, quando as forças de
segurança federais enfrentaram o narcotráﬁco; e a decisão do Banco do Brasil de negar ﬁnanciamento para
produtores de soja que estejam plantando em áreas
desmatadas na Amazônia.
Esses três temas são extremamente importantes,
cada um com sua característica e sua contextualização nos dias atuais.
Destaco, em primeiro lugar, a decisão noticiada
pelo Banco do Brasil de cessar ﬁnanciamento para
produtores de soja que estejam fazendo plantio em
áreas desmatadas na região amazônica.
Inicialmente, a notícia caiu como uma bomba na
minha região, mas, gradativamente, o fato foi sendo
esclarecido, tornando-se conhecido o critério do veto:
negar os ﬁnanciamentos a quem está plantando em
áreas que tenham sido desmatadas depois de julho
de 2006, época em que foi ﬁrmado um pacto entre a
indústria de óleos vegetais e exportadores de soja,
ONGs e Ministério do Meio Ambiente para reduzir o
desmatamento na região amazônica.
Após essa medida, segundo divulgação do próprio
Banco do Brasil, serão tomadas outras como: o Banco
do Brasil também passará a exigir a regularidade ambiental nas propriedades rurais localizadas na Amazônia. Técnicos do banco avaliarão se os fazendeiros
estão cumprindo com o Código Florestal. Além disso,
o banco oferecerá uma linha de crédito especíﬁca para
que esses proprietários recomponham suas áreas de
reserva legal e de preservação permanente, como as
margens de risos.
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Por isso, coloquei esta semana, ontem, Sr. Presidente, a importância de aprovar a reforma do Código
Florestal, trazer o Código Florestal para a atualidade,
para a realidade dos dias que vivemos, porque o atual
Código Florestal foi feito há muitos anos, por pessoas
que talvez não conhecessem bem o País como um
todo. De lá para cá, o País cresceu, desenvolveu, e
precisamos trazer para a realidade o Código Florestal
Brasileiro, senão acontece o que está acontecendo:
pequenos produtores e médios produtores, principalmente, estão impedidos de ter acesso a créditos rurais,
para poder fazer o seu plantio, porque não estão de
acordo com o Código Florestal atual. Então, é preciso
– e faço aqui, mais uma vez, um apelo – que a Câmara Federal vote, o quanto antes, a reforma do Código
Florestal Brasileiro.
É muito signiﬁcativo alertar que o anúncio da
adesão do Banco do Brasil ao pacto da soja foi feito
no mesmo dia em que o Governo divulgou a menor
taxa de desmatamento na Amazônia nos últimos anos.
Foram derrubados 6.451 km² de ﬂoresta, entre agosto
de 2009 e julho de 2010. É a menor taxa da historia,
Senador Augusto Botelho, é 14% abaixo dos valores
registrados no mesmo período do ano anterior.
Como venho aﬁrmando aqui, no Plenário do Senado Federal, repetidas vezes, o desmatamento da
Amazônia vem sendo controlado gradativamente. Os
grandes produtores do agronegócio – eu me arriscaria
a aﬁrmar – têm reduzido bastante as suas ações de
desmatamento para perto de zero na Amazônia. Em
contrapartida, pequenos agricultores continuam sendo
forçados, quase diariamente, a lançar mão da derrubada clandestina para obter o seu sustento. Isso, Sr.
Presidente, é resultado de um círculo vicioso que começou com o Código Florestal vigente, que teria sido
criado sob subserviência de interesses externos, sob
a ótica míope de um ambientalista equivocado e que
coloca tão somente o Brasil com a responsabilidade
de ser o chamado “pulmão do mundo”. Esse círculo
vicioso, meus amigos de Rondônia, que sabem muito
bem do que estou falando, começou com o chamado
do Governo Federal para ocupar a Amazônia, dentro
do Programa Terra sem Homens para Homens sem
Terras.
O objetivo desse programa era tão somente colonizar a região amazônica, isolada do Brasil, aberta
para qualquer aventureiro estrangeiro. Tal colonização
precisaria ser, obviamente, sustentável, e o agronegócio era a saída mais indicada para o desenvolvimento
econômico local. Essa é a verdade.
O Governo Federal (ou nenhuma instituição privada) levou para a Amazônia uma infraestrutura para
a instalação de indústrias não degradantes, para a
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implantação de um Vale do Silício ou qualquer outro
tipo de indústria.
A meta era desmatar e plantar, desmatar e criar
gado. Em muitas áreas, nem era preciso desmatar,
porque a Amazônia não tem cobertura vegetal arbórea
em toda sua totalidade. Tem campos, também, assim
como zonas de transição com o cerrado e outras ﬂorestas mais esparsas.
Mas o Governo Federal determinou que os colonos desmatassem de 50% a 75% de suas propriedades, para que pudessem receber os registros deﬁnitivos de suas terras. Essa era a situação naquela
época, naquele momento em que as pessoas foram
para a região amazônica.
Isso foi feito nos anos de 70 e 80, para, pouco
mais de 10 anos depois, entrar em vigência um Código
Florestal alienígena, que desconsiderava totalmente os
vínculos legais anteriores, para criminalizar boa parte
dos produtores rurais – na maioria, pequenos produtores rurais – em toda a Amazônia, principalmente no
meu Estado de Rondônia.
Por isso, olho com boa vontade, mas com desconﬁança para a decisão recente do Banco do Brasil.
Todos nós desejamos que o desmatamento termine e
que seja substituído por uma prática de manejo sustentável, mas é inadmissível que essa medida desta
semana seja a porta de entrada para expurgos piores,
do que os que já estão acontecendo, há anos, na nossa
região. Não são poucos os pequenos produtores que
foram transformados em criminosos ambientais pelo
Código Florestal vigente e que já se veem impossibilitados, há anos, de reivindicar ﬁnanciamento e que,
por isso, acabam vendo-se obrigados a desmatar, para
vender o que lhes resta, que é a madeira.
Dessa forma, fecha-se o círculo vicioso de que
falei. Como acabar com isso? Exatamente, por causa dessa situação, propus o Projeto de Lei nº 144,
de 2010, que legaliza a situação desses produtores
rurais, Senador Augusto Botelho, para que eles não
sejam punidos como o são hoje; para que não sejam
tratados como criminosos que, na verdade, não são e
nunca foram. Eles foram convocados para irem a Amazônia; foram convocados para irem a Rondônia, para
ocuparem aquela região, que tinha, também, como
lema “Vamos integrar para não entregar”.
É preciso que ﬁque claro, custe o que custar, que
os esforços do ambientalismo internacional nada mais
são do que os esforços da agroindústria estrangeira,
que vê, no Brasil, uma concorrência difícil de enfrentar. Esses mesmos esforços, hoje em dia, vêm-se revelando também na intenção de ONGs estrangeiras
de inﬂuenciar a criação de estudos para aumentar as
áreas indígenas na Amazônia, como se essas popu-
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lações estivessem aumentando e pudessem dispor
de grandes faixas de terras férteis para realizar nada
mais que um puro e simples extrativismo.
É por esse motivo que solicito que a Proposta
de Emenda à Constituição nº 38, de 1999 – que o Senador Mozarildo Cavalcanti colocou aqui, assim como
o Senador Augusto Botelho de fazê-lo também –, de
autoria do nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, venha
a ser avaliada e votada em caráter de urgência. Essa
emenda precisa ser votada, para que o Congresso divida com o Executivo esta responsabilidade de criar
reservas indígenas, de criar reservas ﬂorestais em
nosso País. Essa PEC propõe retirar do Executivo a
prerrogativa de demarcar sozinho as áreas de terras
indígenas, trazendo para o Senado a possibilidade
de ﬁscalizar e avaliar esse processo com competência privativa.
Essa questão ambiental está recheada de meias
verdades e grandes mentiras e requer uma avaliação
séria e urgente. Fica aqui o meu registro, Senador Mão
Santa, e a minha preocupação com essa vontade das
ONGs de aumentar as áreas de ﬂorestas e as áreas
indígenas, que já existem no Brasil suﬁcientemente
para dar proteção aos nossos índios, qualidade de
vida, para que essas pessoas possam viver com tranquilidade e segurança.
Os outros dois temas que me trazem aqui hoje,
como uma balanço da semana, dizem respeito à educação e à segurança. Em primeiro lugar, julgo que a
colocação do Brasil no Exame de Pisa 2009, em 53º
entre 65 países, mesmo que tenha sido melhor do
que o último lugar que obtivemos no exame de 2000,
ainda está muito aquém de nossa posição dentro do
cenário mundial.
Também acredito que seria muito importante parabenizar Rondônia, meu Estado, por ter-se classiﬁcado
em 11º lugar entre todos os Estados brasileiros, mas
isso não esconde o fato de que estamos em 11º lugar
entre os últimos países do mundo na classiﬁcação. Julgo necessário deixar de lado o otimismo no âmbito da
educação e tratar o tema com a devida urgência que a
situação requer. A posição do Brasil é vergonhosa.
Precisamos rever imediatamente a forma com que
estamos ensinando a Língua Portuguesa às nossas
crianças, assim como a Matemática. Estamos falhando
– e falhando muito. Exorto o Ministério da Educação a
fazer o que for preciso, para reavaliar os nossos currículos, os nossos métodos...
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Acir
Gurgacz...
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pois não,
Senador Mão Santa, com prazer.
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O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – V. Exª é do PDT
de Brizola, quer dizer, V. Exª merece todo o respeito
porque está continuando o sonho de Brizola. Ninguém
mais do que ele teve essa visão de educação. Primeiro, quando ele foi prefeito lá no Rio Grande do Sul,
ele colocou escola, foi o que o fez ele deslanchar na
política, foi o que o criou relativamente como prefeito
e governador do Rio Grande do Sul. Ele começou aí
essa visão de educação. Depois do exílio dele, aquela
ﬁgura do Brizola ganhou o governo no Rio de Janeiro.
Ele chegou às vésperas das eleições, anistiado, e já
estava eleito. Sandra Cavalcanti e o Miro Teixeira: era
um agredindo o outro, os dois. Ele chegou na última
hora, anistiado, e ganhou. Mas levou logo o Darcy Ribeiro, fez a maior transformação de educação. O homem que tem visão da educação integral, igual e de
qualidade para os pobres. E não havia essa zorra que
havia no Rio de Janeiro, dos morros, porque ele colocou no lugar. Você passando pelo Rio de Janeiro, ele
colocou nos lugares mais pobres, os Caics.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Os
Cieps.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Os Cieps. Depois
o Collor plagiou e colocou... É, Cieps. Foi uma revolução extraordinária. Até o Sambódromo que ele fez,
as arquibancadas acolhem salas de aula. E o Darcy
Ribeiro, que seria do setor dele, não foi eleito, mas
marcou depois como Senador, como um dos maiores
evolucionistas. Mas V. Exª traz, e eu digo o seguinte:
nós temos que entender que governo não é mais “L’État
c’est moi”. Nós somos governo; são três poderes, a que
chamo de instrumentos da democracia. Mas eu vi, e
é difícil, é complicado nascer uma lei. Olha, ﬁz muitos
partos. É muito mais fácil. O Augusto Botelho está ali.
Se não fosse o ferro com que a gente puxa o menino,
se não dá o fórceps... Aliás, nós, mais modernos, fazemos logo a cesariana, e nasce ligeiro. Nascer uma lei
é complicado. Olha, demora. Vai para as Comissões, a
de Constituição, Justiça e Cidadania, a de Educação,
a de Assuntos Econômicos. É difícil! Depois, vem para
cá, vai para a Câmara Baixa, onde há 513 cabeças. Vai
para Comissões de novo, não sei o quê. Vi o Cristovam
Buarque, que se igualou a Pedro Calmon, a João Calmon e a Darcy Ribeiro, defendendo a educação. Ele
tentou fazer e fez a lei. Atentai bem à vergonha. Isso
tudo se resume nisso. Ele fez a lei que dava um piso,
que a professora no Brasil tinha de ganhar, no mínimo,
R$960,00. Olha, vi ainda, na mesma tribuna, o Cristovam entusiasmado. Disse que da Bandeira deveria se
retirar o “Ordem e Progresso” e que deveria ser “Educação e Progresso”. E a grande vitória: o piso. Quer
dizer, ninguém deveria contratar uma professora por
menos de R$960,00, o piso, o menor, o salário mínimo,
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não é Botelho? O Presidente da República – como sou
justo, mereceu os aplausos – assinou. Porque ainda
tem esse negócio de vetar ou não vetar.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Exatamente.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – E o Poder Judiciário, vivendo a maior das suas pequenezes, acatou
uma liminar para prefeito e governador que não queriam ter gasto com professores. E hoje não vale a lei,
a lei que nós ﬁzemos, que nasceu com todas as contrações uterinas do Poder Legislativo, que respirou,
que o Presidente da República aparou, assinou. Aí o
Poder Judiciário... Imagine! Então, eu não acredito em
País educado com as professoras ganhando... Então,
paga-se quanto quiser a uma professora. Há prefeito
pagando R$400,00, porque disse que dá só um turno, então, o salário é R$500,00; há prefeito pagando
R$250,00, porque diz que era um salário mínimo e,
como ela só dá um turno, dá a metade; há professora
ganhando R$300,00, R$400,00, R$500,00 no Brasil.
Eu não acredito em um país que vai sair... V. Exª, como
discípulo de Leonel Brizola, com independência, mostra
a realidade da educação do Brasil. Em uma classiﬁcação, nós estamos bem atrás. É humilhante! A gente
sabia. Mas esse é o tratamento para a professora, e é o
maior. Eu tenho a minha experiência. Eu fui prefeitinho,
Acir Gurgacz, e, quando prefeitinho de Parnaíba, eu fui
convidado para ir à Alemanha. E me impressionou. Isso
foi em 1989, 1990. Lá, o meu anﬁtrião era o Professor
Basedow, Diretor Químico da Merck Darmstadt, maior
empresa química, tem livros de medicina e produtos
farmacêuticos da Merck. Fiquei perplexo, porque em
todo lugar onde ele chegava diziam: “Professor Basedow! Professor Basedow! Professor Basedow!” Se o
trânsito estava obstruído, diziam: “Professor Basedow”,
e aparecia um guarda de trânsito que dizia: “Deixem o
professor passar”. Num restaurante em Frankfurt, aquele que ﬁca rodando – pensei que estava bêbado, mas
não era, não, o restaurante é que roda – você já foi lá?
Pensei: que diabos é isso? –, ele sentava na melhor
mesa. No teatro cheio, diziam: “Professor Basedow” e,
quando eu via, estava na primeira ﬁla. Tudo se resolvia
para o professor Basedow. Eu disse a ele: “Vem cá, o
senhor não é Diretor Químico da Merck, melhor empresa, que estava pagando tudo. Ele disse: “É, eu sou,
mas, aqui na Alemanha, o título mais honroso é o de
professor. Fui professor antes de ser da Merck, em Heidelberg, universidade da Alemanha, a primeira, onde
Albert Einstein estudou. Você quer ir lá? Eu tenho que
todo sábado dar uma aula para poder usar o nome de
professor”. Ser chamado de professor era honroso. O
dinheiro dele, Acir Gurgacz, não dava prestígio como
o título de professor na Alemanha – reconhecimento.

500

Dezembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fui lá e vi uma cidade antiga, velha e disse: que negócio é esse? – porque lá é tudo moderno. Sabe o que
era? Ele disse: “Olha, a Alemanha sofreu duas guerras,
mas o mundo não teve coragem de soltar uma bomba
em Heidelberg, por ser a universidade mais antiga da
Alemanha. Daqui saiu Albert Einstein”. Então, esse é o
tratamento que dão aos professores. Os daqui ganham
R$960,00. Eu pergunto: quanto ganha um homem da
Justiça? E a professorinha...? Esse homem, Deus não
o fez com 60, 70 estômagos e a professorinha com
meio estômago, não é? Então, V. Exª, que vai continuar no Senado... Eu acredito na democracia, em que
os Poderes sejam equipotentes. Mitterrand, ao morrer,
deixou um livro que, vamos dizer, fortaleceu os contrapoderes. Então, isso tem que ser forte e nós o ﬁzemos
forte, e V. Exª, para frear os outros Poderes, no caso o
Judiciário, e acabar com essa liminar, e que dê o justo.
Aí, nós estaremos melhor. Atentai bem! Professor é a
única classe – nós somos médicos, Augusto Botelho,
orgulhosos, mas não se chama médico de mestre,
não – a única classe que o mundo civilizado chama de
mestre, igual a Cristo, é a dos professores. E no seu
Brasil tem professora ganhando R$300,00, R$400,00.
Tem. Vou lhe dizer porquê. Porque muitas dão só um
turno e, aí, o prefeitinho, o governador: “Ah, só é um
turno? O salário é R$530,00. Então, ela pode ganhar”.
Você entendeu? Então, com esse salário ridículo, nós
não vamos a lugar nenhum na educação. Está aí um
artigo que o Cotait trouxe, Alfredo Cotait, o suplente
do nosso santo Romeu Tuma, que foi para o céu. Ele
colocou assim: Argentina – a Folha de S. Paulo – cinco, Brasil zero. Argentina tem cinco prêmios Nobel; nós
não temos nenhum, porque falta educação, ciência,
tecnologia e respeito. V. Exª traz à tona a memória de
Brizola e com este pronunciamento é um legítimo líder
desse seu partido, aqui presente.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa, realmente não dá para
falar de educação no nosso País sem lembrar nosso
saudoso Leonel Brizola, nosso saudoso companheiro
e grande Líder Leonel Brizola.
Também fui Prefeito em Ji-Paraná, Senador Mão
Santa – V. Exª, caracteristicamente chama de “prefeitinho”. Também fui “prefeitinho”, com muito orgulho, na
minha nobre cidade de Ji-Paraná. Lá, ﬁzemos uma
administração voltada ao ensino, com prioridade aos
nossos professores, com prioridade ao ensino público.
Fizemos uma gestão pautada na eﬁciência, na eﬁciência do ensino, na participação dos pais na formação
dos seus ﬁlhos, através da escola, junto com a família.
Essa integração é muito importante e depende muito
dos prefeitos, depende dos secretários municipais, e
aqui eu quero enaltecer o nome da minha ex-Secretá-
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ria Municipal de Saúde, Mari Solange, que esteve por
muitas reuniões junto com técnicos do Instituto Ayrton
Senna, onde nos auxiliou naquela gestão primorosa,
naquela gestão positiva do ensino público em Ji-Paraná. Com a Fundação Pitágoras e com a Fundação do
Banco do Brasil, conseguimos dar a Ji-Paraná o início
de uma grande mudança no ensino público daquela
cidade para as nossas crianças.
Se nós não cuidarmos das nossas crianças, dos
nossos jovens – eles serão os futuros empresários, futuros senadores, futuros prefeitos, futuros proﬁssionais
–, se nós não cuidarmos dessa geração, com certeza
o Brasil não será aquilo que nós esperamos, uma das
maiores potências do mundo. É essa a expectativa que
nós temos com relação ao ensino público.
Portanto, temos avaliações constantes do Ideb,
do Enem, da Provinha Brasil, do exame de Pisa, e a
impressão que o povo tem, ao ver a continuada situação problemática do Brasil no setor, é de que o que
está sendo feito é mais do que insuﬁciente. E o resultado disso vem na ponta do processo, com a chegada
ao mercado de trabalho de uma mão de obra desqualiﬁcada, que hoje é uma das causas do desemprego
no Brasil.
Minha última comunicação, Sr. Presidente, também será breve, pois ela diz respeito a uma preocupação que começou no início da semana e aumentou
agora, nesta sexta-feira. E essa preocupação é com
a segurança pública.
Passados alguns dias depois da crise que vimos
no Rio de Janeiro, estamos vendo o assunto morrer
rapidamente na mídia e nos centros de tomada de decisão. Parece que a tomada do Complexo do Alemão
foi a solução, mas não foi!
A sociedade organizada não deve deixar o assunto morrer, para ressurgir novamente no próximo
distúrbio social, criminoso, com mais ônibus, carros
incendiados e mais mortes em todo canto do País. Ou
tomamos decisões a partir de já ou veremos a história de sempre se repetindo, se repetindo à exaustão,
desgastando nossa sociedade, nossas cidades e nossas famílias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa era
a minha colocação para esta manhã de hoje. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Passo a palavra ao Senador Mão Santa.
Mas, antes que o Mão Santa assuma, eu gostaria
de parabenizar e dar boas vindas aos alunos e professores do 9º ano do Ensino Fundamental da escola
municipal lá de Alvorada, Tocantins, Escola Professora Filomena Rocha Soares. Eles estão aqui visitando
Brasília e são a turma de formandos. E parabenizo a
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escola também porque está formando já a primeira
turma de 9º ano do Ensino Fundamental.
Com a palavra o Senador Mão Santa para proferir sua oração.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Augusto Botelho, que preside esta reunião de 10 de
dezembro, Parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros presentes aqui no plenário do Senado e os
que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação; Senador Acir Gurgacz, hoje, 10 de dezembro,
há 62 anos ocorreu talvez o fato mais importante da
história universal.
Após a última guerra, a Segunda Guerra, a democracia venceu o totalitarismo, comandada por Winston
Churchill, que, na sua grande liderança, uniu a Rússia
aos Estados Unidos, para termos um mundo democrático, uniu Franklin Delano Roosevelt a Stalin. Até
nós, com Getúlio Vargas, que era absolutista, fomos
atraídos por esse momento e ganhamos a guerra, que
demonstrou a violência e o sofrimento, que são suas
consequências.
Então, o mundo despertou e fez a Declaração
Universal dos Direitos Humanos em 1948.
Eu nasci na guerra. A guerra, Senador Eurípedes, foi de 1939 a 1945. Então, eu nasci em 1942, vivi
e vi nascer isto, que foi a página de uma inspiração
de paz no mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Este Senado é grandioso, e nós o fazemos grandioso. Eu contribuí muito para a grandeza deste Senado. Há dois anos, todo o mundo sentiu as diﬁculdades do Senado da República e da democracia. Então,
uma Mesa Diretora presidida pelo Presidente Sarney
devolve ao Brasil essa instituição, fruto da inspiração
maior de Rui Barbosa e que mais contribuiu para democracia em nosso País.
Então, Augusto Botelho e Mozarildo, esta data é
tão importante! O Senado da República, sexta-feira,
adverte, educa, é o norte para melhorarmos a nossa
República e a nossa democracia, Acir Gurgacz.
Você não veio, eu olhei aí a mídia do jornal: nenhuma linha, nenhuma palavra. Quantas manchetes
sem sentido, sem rumo, quantas fofocas desnecessárias, e nada em homenagem àquele dia que comemoramos hoje, talvez o mais importante da história
da humanidade.
Bastaria a humanidade e o nosso País terem em
mente – e em homenagem a isso, chega João Tenório,
que é uma luz –, relembrarem esses princípios. Bastaria cada país, cada cidadão, cada escola, cada cidade
viver a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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O documento determina que todos têm direito à
vida, liberdade, educação, alimentação, saúde, habitação, propriedade, participação política e lazer.
Então, é isso que nós queremos dizer. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada
na Assembléia Geral da ONU, em 10 de dezembro de
1948, e contou com o apoio de diversos países espalhados no mundo.
A ideia original da declaração dos direitos humanos é antiga, tem mais de 300 anos. Na Inglaterra,
foram publicados os direitos do cidadão inglês; mais
tarde, nos Estados Unidos, em 1776.
As colônias se rebelaram contra os seus colonizadores ingleses e também produziram sua versão.
Daí que os Estados Unidos, Acir Gurgacz, descobertos oito anos antes do Brasil, avançaram muito, porque eles, ao fazerem a sua independência da
Inglaterra, tiveram o cuidado de fazer também essa
Declaração de Direitos Humanos. Então, a dianteira
dos Estados Unidos em relação ao Brasil não é de
oito anos, não corresponde à diferença entre 1492 e
1500, mas começa a ser contada a partir de 4 de julho de 1776, data da independência deles em relação
à Inglaterra. Então, são 24 mais 22, não são? Somam
46 anos. Esse é o avanço, e eles ainda ﬁzeram a sua
carta constitucional. Mas foram 17 os artigos da Declaração dos Direitos do Homem.
Daí, essa evolução, e são trinta artigos que a
inteligência humana entregou ao mundo para a paz.
Bastaria isso, mas, num país como o nosso, que tem
37 ministérios, num país como nosso, em que o Acir
Gurgacz fala em educação... E este é o primeiro instante
em que o Brasil lembra que existe essa Declaração dos
Direitos Humanos; nenhuma comemoração, nenhuma
palavra, nenhuma linha nos meios de comunicação.
Então, eu queria recordar aquilo que, sem dúvida nenhuma, é o documento que garante a paz no
mundo, a paz que nos levará à felicidade, depois da
guerra que nós sofremos.
E eu vi o que é uma guerra. Acir Gurgacz, eu
era menino quando vi o nome do meu pai convocado
para ir à guerra. Graças a Deus, acabou a guerra, e
ele não foi, mas eu, criança, vi o nome dele, no fórum,
ser convocado para a guerra. Criança, ﬁquei com esse
trauma. Imagine as milhares e milhares de vidas perdidas, consequência da destruição no mundo! Tremi
quando vi o nome.
Então, isto aqui nos salva:
Art. I – Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e direitos.
Art. II – Todo ser humano tem capacidade para
gozar os direitos e as liberdades.
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Art. III – Todo ser humano tem direito à vida, à
liberdade e à segurança pessoal.
Art. IV – Ninguém será mantido em escravidão
ou servidão.
Art. V – Ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento cruel.
Art.. VI – Todo ser humano tem o direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a Lei
Art.VII – Todos são iguais perante a Lei
Art. VIII – Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais
[que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou
pela lei].
Art. IX – Ninguém será arbitrariamente preso,
detido ou exilado.
Art. X – Todo ser humano tem direito, em plena
igualdade, a uma justa e pública audiência por parte
de um tribunal independente e imparcial.
Art XI – Todo ser humano acusado de um ato
delituoso tem o direito de ser presumido inocente até
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei.
Isso é importante. É o denuncismo, é tudo... É
uma loucura, uma ignorância audaciosa, não é? Olhem
aqui que coisa bonita:
Art. XII – Ninguém será sujeito a interferências em
sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua
correspondência [Em sua correspondência, Mozarildo!
A privacidade, que hoje é violada aqui abusivamente,
irresponsavelmente, tresloucadamente.] nem a ataques
à sua honra e reputação. [São useiros e vezeiros em
atingir a honra e a reputação].
Art. XIII – Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro da fronteira
desse Estado.
Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer
país, inclusive o próprio, e a este regressar. [O nosso Governo tem sido fraco. Vocês viram aqui aquele
caso dos cubanos que quiseram ﬁcar, e nós os entregamos.]
Art. XIV – Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em
outros países.
Art. XV – Todo homem tem direito a uma nacionalidade.
Art. XVI – Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar
uma família.
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Art. XVII – Todo ser humano tem direito à propriedade.
Art. XVIII – Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.
Art. XIX – Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão.
Art. XX – Todo ser humano tem direito à liberdade
de reunião em associações pacíﬁcas.
Art. XXI – Todo ser humano tem o direito de fazer
parte do governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.
Art. XXII – Todo ser humano, como membro da
sociedade, tem direito à segurança social.
Art. XXIII – Todo ser humano tem direito ao trabalho. [Deus já havia dito: “Comerás o pão com o suor
do teu rosto”. É uma mensagem de Deus aos governantes para propiciarem trabalho. O Apóstolo Paulo,
mais duro, foi profundo e disse: “Quem não trabalha
não merece ganhar para comer”].
Art. XXIV – Todo ser humano tem direito a repouso e lazer
Art. XXV – Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família,
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego. [Que beleza! Só isso. Como são simples as
coisas! Temos que obedecê-las.]
Art. XXVI – Todo ser humano tem direito à instrução. [O Acir Gurgacz mostrou]
Art. XXVII – Todo ser humano tem o direito de
participar livremente da vida cultural da comunidade
e a fruir de suas artes.
Art..XXVIII – Todo ser humano tem o direito a
uma ordem social e internacional, em que os direitos
e liberdades estabelecidos na presente Declaração
possam ser plenamente realizados;
Art.XXIX – Todo ser humano tem deveres para
com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível;
Art.XXX – Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como reconhecimento a
qualquer estado, grupo ou pessoa do direito de exercer
qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado
à destruição de qualquer dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos.
Essas são as páginas e as leis mais bonitas que
a humanidade já construiu. Hoje, comemoramos 62
anos. Bastaria isso. Daí por que o Governo é falho e
fraco. Nenhuma linha em nenhuma mídia, em nenhuma
escola. Nenhuma comemoração, nenhuma publicação.
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Mas o Senado repara essa falha. Daí a democracia ser
composta por três Poderes. Nós salvaguardamos aquilo
que devia ter sido proclamado, ter sido festejado pela
própria Justiça, pelo próprio Presidente da República,
a página mais bela da história da humanidade, depois
de uma reﬂexão, de uma guerra destruidora.
Mas, para terminar, eu diria que a democracia
venceu.
João Tenório, nós temos pouco a ver com a cultura oriental. Não vou dizer que não tem a ver, mas
pouco a ver. Alá não é o nosso Deus. Não é verdade,
João Tenório? Alá não é o seu Deus. Maomé não é o
nosso guia, a nossa religião não é a muçulmana. Além
do mais, esses muçulmanos tratam muito mal as mulheres. Está ali uma encantadora mulher do Piauí, Drª
Danielle Ezequiel, que serve a Secretaria de Direitos
Humanos do nosso Senador da República que governa o Rio de Janeiro.
Como os muçulmanos tratam tão mal as mulheres, nós não temos muito a ver. Agora mesmo estamos perplexos com esse negócio de apedrejar mulher,
matar com pedra, não sei o que, por uma história de
amor. Nós não temos muito a ver. Nós temos a ver,
João Tenório, é com a Europa. Nós somos ﬁlhos é da
Europa. Atentai, aonde eu quero chegar. Nós temos a
ver. Mozarildo, nós somos retardatários, e temos que
despertar e acordar o Governo e o País. O Rui Barbosa teve o momento dele, o momento agora é nosso,
é nosso, João Tenório. Ele cumpriu o dever dele; nós
estamos cumprindo o nosso.
Então, Senador Eurípedes, este País é retardatário e o foi na independência.
Nós, aqui, ﬁcamos dependentes de outros povos.
Atentai bem: História Del Mundo, Mozarido.
Olha:
En 1816, José de San Martín logra la independencia de la Argentina. [consegue a independência]. Em
1818, el Chile se independizó de España. En 1819, la
Colombia logra su independencia de España. En 1821,
Símon Bolívar logra la independencia de Venezuela.
O Brasil, en 1822.
Quer dizer, somos retardatários. Está aqui a prova. E eu quero tirar o atraso do Brasil. A escravatura
foi uma vergonha. Nós fomos o último país a libertar
os escravos.
Uma mulher escreveu um romance – A Cabana
do Pai Tomás – que fez com que os nossos americanos libertassem os negros na era Abraham Lincoln.
Nós fomos o último país. Então, fomos retardatários.
Um congressista como nós, Joaquim Nabuco, que
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defendeu a liberdade dos escravos, pagou com seu
mandato. Tombou como nós, porque todo mundo que
era rico era dono de escravos. Ele era jornalista de
Pernambuco. Os donos de jornais eram ricos, e ele
ﬁcou sem mandato para se sustentar.
Ele foi homenageado no Chile; depois, em Portugal, na Espanha e, de lá, ele escreveu O Abolicionista.
Para vocês terem uma noção, nós fomos o último!
Augusto Botelho, o nosso Dom João VI, aqui
estando, disse: “Filho, coloque a coroa antes que algum aventureiro venha e a tome”. Esse aventureiro
era Simón Bolívar, que estava derrubando todos os
reis da América do Sul, e o San Martín. Eles iam vir
aqui e tomar.
Então, nós fomos retardatários na nossa independência. Depois da nossa, veio o Peru – mas foi o
Simón Bolívar, que já estava adentrando aqui –; a Bolívia, que recebe lá o seu nome; e o Uruguai.
E nós somos cristãos, João Tenório, por quê?
Porque os portugueses eram. Se não fossem os portugueses, esse negócio de jesuítas, não é? Então, nós
somos. E foi uma coisa boa: Deus! “Em verdade, em
verdade, eu vos digo. Eu sou a verdade e o caminho.”
Nós somos cristãos. São Tomás de Aquino disse que
a felicidade está em Deus, que quem está com Deus
é feliz.
Mas, João Tenório, e o vinho? Como João Tenório
gosta... Ele nunca mais me deu, mas, no começo do
mandato, ele meu deu uns vinhos bons, da Europa,
da França. Está ouvindo, Mozarildo? E por que nós
gostamos de vinho? Porque os portugueses gostam.
Não é verdade? Os europeus gostam. Olhe ali, João
Tenório.
A nossa cultura é essa. Não tem nada, pouco a
ver com o Oriente.
E o que foi a democracia? A derrubada do absolutismo antes da Segunda Guerra Mundial, não foi isso,
Augusto Botelho? Liberdade, igualdade e fraternidade
e caíram todos os reis. Foram cem anos para caírem
aqui. Cem anos! Levou cem anos para os reis do Brasil
caírem. Foi em 15 de novembro de 1889.
Depois vinha a Grécia, João Tenório, também
Europa, de uma democracia direta. Antes de Cristo,
cinco séculos, Péricles consegue fazer uma constituição numa praça, a Ágora. Está certo que a cidade
era pequena, 30 mil habitantes, mas devia dar muita
confusão, hein, João Tenório, fazer uma constituição
na praça, com o povo!
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Os romanos melhoraram isso e ﬁzeram a democracia representativa. Parlamentares simbolizados pelo
parlamento romano, simbolizado por Cícero, que nos
ensina quando dizia: “O Senado e o povo de Roma”.
Eu falo: “O Senado e o povo do Brasil”. Eu represento
o povo de vergonha, de dignidade, da decência deste País.
Atentai bem! Esta própria democracia que temos é
da Europa e é complicada. Na França mesmo, rolaram
cabeças. Veio Napoleão Bonaparte, a guilhotina.
Aqui, tivemos ditadura. E um dos melhores Senadores, aquele dali, foi perseguido no nascedouro
da democracia.
O segundo Presidente militar, Floriano Peixoto,
o Marechal de Ferro, perseguiu-o porque queria um
terceiro Presidente militar. E Rui Barbosa – atentai,
João Tenório – não concordou. Aí lhe ofereceram o
Ministério da Fazenda. Olha o ensinamento para dar
vergonha aos políticos de hoje. Aí lhe ofereceram o
cargo de Ministro da Fazenda, a chave do cofre. E Rui
Barbosa disse: “Não troco as trouxas de minhas convicções por um ministério”.
Agora, o pessoal só quer ministério, empreguinho, boquinha. Está todo mundo lá aperreando a Presidente eleita atrás de uma boquinha, que a pobre
coitada não teve culpa. E é aperreada e pelos partidos
pressionada.
Rui Barbosa foi se candidatar. Passaram, então,
cinco, seis presidentes civis, graças ao sacrifício dele.
Ele não foi eleito, mas foram civis. Deixou de ser uma
república militarista no seu nascedouro. Atentai bem!
Mas ele fugiu, perseguido. Está aqui, Senador! Foi
para Inglaterra e lá viu a democracia monárquica, mas
bicameral. Por isso, nós temos essas duas câmaras.
Viu o nascedouro dos Estados Unidos, que foi de lá.
Presidencialismo, mas bicameral. Por isso nós somos
bicamerais: Senado e Câmara. Então, nós somos todos, ô Tenório, da Europa.
E agora eu quero dizer. Surgiu, depois da guerra,
o Parlamento Europeu. O João Tenório sabe mais do
que eu, porque ele é um empresário muito rico, vitorioso, viajado, culto.
Era complicado a gente andar na Europa. Eu
mesmo fui uma vez, João Tenório. Num trem, à noite,
fui ao vagão tomar um vinhozinho, a Adalgisa estava
dormindo, quando eu via, a gente estava entrando na
Hungria, em Budapeste. Naquele tempo, era comunista. E eu soltei as malas na primeira estação, com
medo de ser preso. Era difícil, era complicado andar
na Europa. “Vamos embora, vamos embora, acorda!”
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Fiquei de madrugada, esperando o trem para voltar,
com medo.
Aí surgiu o Parlamento Europeu. Deu certo. Há
paz, não tem mais guerra, a moeda foi uniﬁcada, ajudaram os países pobres, a nossa mãe, Portugal, melhorou. Deu certo o Parlamento Europeu.
Aqui, Simón Bolívar e San Martin sonharam com
isso na América do Sul. Temos que fazer justiça. O
Brasil, Mozarildo – vou dizer aqui a minha opinião,
baseada no estudo, na sabedoria –, tem dois grandes
estadistas. Pode ter inveja quem quiser, eu não tenho,
pois a inveja e a mágoa corrompem os corações. Mozarildo, dois grandes estadistas tem este País, vou lhe
dizer, atentai bem: o Presidente Sarney e o Fernando
Henrique Cardoso. Estadistas. Eu queria ser o terceiro,
mas não sou, estou dizendo a verdade.
Argentina e Brasil eram pior do que rato e gato,
cachorro e gato, ninguém podia ver um argentino porque queria dar nele e, se a gente fosse lá, apanhava.
Até 1985, era isto: animosidade aqui com o vizinho.
Quando eu estudava no Rio de Janeiro e via um
argentino, dava-me vontade de dar nele. E a gente tinha medo de ir lá comprar livro, por causa disso. Quem
acabou com isso foram dois homens a quem o mundo
deve: o Presidente Alfonsin e o Presidente Sarney, que
tiveram a visão de repensar o sonho de Simon Bolívar,
a América para os americanos. Essa é a história.
E aí começou este negócio do Mercosul, que
hoje é Parlasul. E por que isso não vai para a frente?
Porque o Brasil novamente é retardatário, novamente
está atrasado, como eu mostrei na história. Isso aqui
está na cara e é uma necessidade.
Por que nós tivemos a Guerra do Paraguai, a
mais vergonhosa guerra que nós disputamos? Nós
recebemos dinheiro da Inglaterra, para acabar com o
parque industrial do irmão paraguaio, que tinha uma
fábrica de tecidos. Eles deram dinheiro, porque nós já
devíamos dinheiro a eles, porque Dom João VI veio,
foi trazido por eles, pago por eles, garantido por eles,
porque quem mandava aqui era a Inglaterra, não era
Portugal. Se você importava, o imposto era menor nos
produtos ingleses do que nos portugueses.
E o poder político pode não ser essas coisas,
mas o poder econômico é perverso. Nós recebemos
dinheiro, a Argentina e o Uruguai, para destruirmos
o concorrente empresarial da Inglaterra, a fábrica de
tecidos e têxteis do Paraguai, que era mais civilizado
do que nós, não tinha analfabetos.
E eu, ô João Tenório, eu sei que você é empresário, mas o meu avô também era. O seu também. Eu
não sou, eu fui médico de Santa Casa. Eu não tenho
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dinheiro, eu tomei outro rumo – está entendendo? –,
mas eu sei o que é. O meu avô era empresário, e vitorioso. Botou uma fábrica no Rio e ganhou... Foi dar
gordura de coco ao carioca. Mas eu só digo isso porque
o meu avô só usava terno de casimira inglesa, tropical
inglês, linho inglês. Era isso.
E o mercado daqui estava correndo risco, porque o Paraguai estava começando a competir. E nós
ﬁzemos, para nunca mais haver uma guerra dessa. E
esse parlamento foi visualizado, foi iniciado por Alfonsín e o Presidente Sarney. Isso é um reconhecimento
histórico. Faz parte da história. Como Pedro II garantiu
a unidade do País, Pedro I fez a sua independência,
Sarney fez o renascimento, eu diria.
Então, por que não está indo, Mozarildo? Por
quê? Porque o Brasil está retardatário. O Paraguai
culto, bravo, já faz a eleição dos seus membros. No
Parlamento Europeu, ô Acir Gurgacz, atentai bem,
você não pode ser deputado da França e deputado do
Parlamento; você não pode ser deputado da Alemanha
e deputado do Parlamento. A sabedoria popular diz:
ou você toca sino, ou acompanha a procissão. Tanto
é que eu nunca quis acumular os cargos, porque fui
Senador, queria cumprir com essa história. Mas ele
se faz necessário.
Ô João Tenório, acabou a resolução – acaba agora – que este Congresso deu para se acumular novos
Senadores e novos Deputados. Acaba agora.
Então, temos que ter uma solução de decência,
de grandeza, para fortalecer...Eu emiti uma proposta e
fui advertido por um professor de Direito Internacional.
Não sei se a minha é melhor. Tem outras. Quero que
esta Casa escolha a melhor decisão. Mas prorrogar
os que estão e com farta despesa? Eles vão de avião
e quem paga é o Congresso, eles ganham diária, levam os assessores, e quem paga tudo é o Congresso.
Despesa tem. Não venha com esse negócio para mim
não, porque entendo as coisas.
Agora, nós somos retardatários. Deveríamos liderar, ser o maior econômica e populacionalmente,
mas estamos atrás do Paraguai, da Argentina e do
Uruguai. Deveríamos inﬂuenciar o Peru, que teve sua
independência depois da nossa. O Peru foi o único país
que teve sua independência depois da nossa. Bolívar
faz a independência do Peru, da Bolívia e do Uruguai.
Então, foi depois. Nós que tínhamos que liderar. Problemas, Augusto Botelho, de fronteira, essa violência,
guerra, quem resolve é o parlamento.
Problemas nós temos na classe médica. Quantos
formandos da Bolívia e da Venezuela querem entrar
aqui e quantos daqui querem exercer a proﬁssão lá?
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E as diﬁculdades V. Exª sabe. Problemas de mercado
mesmo, de riqueza.
Quer que eu dê um exemplo? O turismo. Acir Gurgacz, quantos venezuelanos fazem turismo no Brasil?
Praticamente ninguém. Pode olhar. Quantos equatorianos? Praticamente ninguém. Então, aqui é um mercado
empresarial mesmo. Pode ser no futuro.
Agora, nós é que estamos, mais uma vez – como
na Independência, na liberdade dos escravos, na República –, atrasados, viu, João Tenório?
Então, esta Casa vai se manifestar. Eu sou por
eleição direta. Já ganhei e perdi eleição; nunca perdi foi
a dignidade e a vergonha! Eu sou por direta, mas você
não vai fazer uma eleição direta em uma semana.
Então, ô, Augusto Botelho, a página mais bela
do Congresso foi a liberdade dos escravos, embora
tardiamente. Mas ela não foi de chofre: houve a Lei
Sexagenária, Eurípedes, a Lei do Ventre Livre e, depois, a Lei Áurea.
Então, na minha proposta, eu proponho uma
eleição indireta, porque a despesa é extraordinária. As
últimas eleições no Brasil foram R$3 bilhões! Eu não
estou fugindo de eleição direta, muito pelo contrário:
na primeira oportunidade, nas eleições para prefeito,
daqui a dois anos, que se faça uma eleição direta. O
povo é que é soberano, o povo é que diz.
Mas isso é um avanço. Despautério é uma manobra que está vindo do Rosinha, do PT: prorrogar os que
estão! Prorrogar por quê? O que eles ﬁzeram? Qual foi
a evolução? Qual é o funcionamento? Prorrogar se nós
não prorrogamos, não deixamos prorrogar o mandato
de Luiz Inácio, que é o Presidente, que ganharia. Não
foi por isso não, é porque é eleição. Prorrogar?
Então, o Direito hoje se baseia naquilo que ele
diz, a razoabilidade, o princípio da razoabilidade. O
mais razoável é o que propomos, viu, Mozarildo Cavalcanti?
Que os líderes se reúnam e formem uma delegação num período transitório, porque uma eleição
indireta é constitucional, é legítima. A eleição desses
Presidentes do STF não é indireta? Nós não votamos,
e eles não tomam posse? O mesmo acontece com
os do STJ, com os militares, com os aposentados. É
constitucional, é legítima. Somos pela razoabilidade,
mas somos pela eleição indireta, que ﬁque claro! Mas
é impossível.
Como disse Cícero, malus minus, que signiﬁca
“dos males, o menor”. Prorrogar? Isso é uma estupidez! Já prestaram conta, nunca ﬁzeram nada, nunca!
E o Brasil está mais vergonhoso no Parlasul, pelo seu
retardamento, do que na nossa Independência – e foi
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um dos últimos! –, na nossa liberdade dos escravos,
na nossa República.
Então, essas são as nossas palavras.
O Senador João Tenório pede um aparte, e queremos ouvi-lo. Queríamos ganhar mais uma garrafa
de vinho, que V. Exª me deu há muito tempo e de que
tenho saudade!
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Mão
Santa, não é por acaso que V. Exª é um dos Senadores
mais conhecidos e queridos no Brasil como um todo: é
porque V. Exª fala a língua do povo, fala o que o povo
entende. E, além disso, destaca assuntos e temas que,
muitas vezes, são esquecidos, como o tema que V. Exª
traz hoje a esta tribuna. Ninguém no Brasil, nenhuma
autoridade, nenhum dos Poderes brasileiros, a não
ser V. Exª, representando todos nós neste momento,
lembrou-se de fato tão importante para a humanidade,
para a vida atual da humanidade, que é exatamente
o aniversário dos direitos humanos. V. Exª se lembrou
disso e, digamos assim, superou essa deﬁciência cometida pelo Brasil como um todo, em todos os níveis
de autoridade. O Congresso Nacional lembrou-se, no
seu nome e na sua pessoa, de render as homenagens
devidas a esse momento histórico extraordinário, que
foi exatamente a criação, o evento e a implantação
daquilo que passou a se chamar de direitos humanos.
Então, é por isso que V. Exª é conhecido. Eu diria que,
queira ou não queira, V. Exª não é um Senador apenas
do Piauí, é um Senador brasileiro. Digo isso porque,
na minha Alagoas, sem sombra de dúvida, V. Exª é tão
conhecido quanto aqueles mais conhecidos Senadores
do Estado. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso e de
dizer que, de fato, foi uma lembrança muito importante, uma lembrança que tirou das nossas costas uma
carga de inconsequência, que seria a não lembrança
desse momento tão importante. Agradeço-lhe, como
Senador, em nome do Senado e do povo brasileiro,
essa lembrança tão feliz que V. Exª teve hoje. Muito
obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É importante
o seu aparte, e o incorporo, porque ele signiﬁca a voz
de Alagoas, o Estado que mais Presidentes da República deu – Deodoro, Floriano, o Presidente Collor – e
que nos deu um Senador vibrante, um Senador que
nos ensina a todos, que foi Teotônio Vilela, que, desta
tribuna, dizia: “O Senador tem de resistir, falando; tem
de falar, resistindo”. Isso eu tenho feito, e uma das minhas fontes de inspiração é Teotônio Vilela.
Acredito em Deus, e está escrito no Livro de Deus
que a árvore boa dá bons frutos. Ele deu o ﬁlho dele,
ex-Senador. Vamos dizer que Deus dá as missões difí-
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ceis para os grandes homens. Assim, Ele chamou Davi:
“Vença Golias!”. Disse a Moisés: “Liberta meu povo!”.
E, assim, Ele chamou Teotônio Vilela Filho: “Faça o
desenvolvimento de Alagoas!”.
Essas são nossas palavras. Nosso agradecimento pela paciência e tolerância do Senador Acir
Gurgacz!
Vamos todos escolher fazer sair, sob o comando do Presidente Sarney, um estadista, uma solução
para o fortalecimento do Parlasul, da democracia, que
signiﬁca a paz e a felicidade do mundo!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr.
Augusto Botelho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Meus cumprimentos, Senador Mão Santa, que, como
sempre, fez um pronunciamento brilhante! Não sei
como será esta Casa, no ano que vem, sem a presença de V. Exª todos os dias, aqui conosco. Tenho
certeza de que, de qualquer forma, estará junto com
a gente, cuidando dos interesses do nosso País, com
seu patriotismo brilhante. É assim que também o vê o
povo de Rondônia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acyr Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vou encaminhar à Mesa um requerimento. Como, talvez, ele não chegue à Mesa antes de eu sair do plenário, encaminho-o agora, registrando o terceiro ano de
falecimento do ex-Governador de Roraima Brigadeiro
Ottomar de Sousa Pinto, o homem que foi responsável
pelos momentos mais importantes do Estado, como a
transformação e a implementação em Estado, porque
ele foi o primeiro Governador eleito. Fez também uma
obra gigantesca em todo o Estado. Mas eu queria aqui
ressaltar, como obra mais proeminente que ele fez, a
criação da Universidade Estadual de Roraima. Portanto, ﬁca meu registro.
Eu gostaria – no meu requerimento, vou dizer
isso – que a Mesa encaminhasse aos familiares o
registro e o voto de pesar por esta data que nos faz
sempre relembrar o brilhante trabalho que ele fez no
meu Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Assim será feito, Senador Mozarildo.
O nosso saudoso General Ottomar Pinto...
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Fora do microfone.) – Brigadeiro!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Brigadeiro Ottomar Pinto, exatamente! Ele trabalhou
não apenas por Roraima, mas também por Rondônia,
onde deixou sua marca, como, por exemplo, o Aeroporto de Ji-Paraná. Uma das obras importantes que
temos é do Brigadeiro Ottomar Pinto, ex-Governador
de Roraima.
Concedo a palavra, agora, ao Senador Augusto
Botelho, Sem Partido, do Estado de Roraima.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também
gostaria de transmitir meus votos à família do ex-Governador Brigadeiro Ottomar Pinto, cujo falecimento faz
seu terceiro ano amanhã, e de estender meus votos
à Senadora Marluce Pinto, sua esposa e viúva, às ﬁlhas que trabalham em Roraima – duas são médicas,
e uma é arquiteta –, a seu ﬁlho e a uma ﬁlha juíza, que
mora em Fortaleza: Ana Laura, Marisa, Otília, Ottomar
e Marília, os cinco ﬁlhos do Brigadeiro.
Também gostaria de agradecer à Casa Militar do
Governo de Roraima, na pessoa do Coronel Prola, e
ao Governador de Roraima, Anchieta Júnior. Hoje, eu
deveria ser homenageado com uma medalha de honra que leva o nome do Brigadeiro Ottomar Pinto, mas,
em virtude de um problema de saúde do meu ﬁlho,
que mora aqui, em Brasília, que ocorreu de ontem
para hoje, não pude viajar ontem à noite. Só vou poder
chegar a Boa Vista no sábado e não vou participar do
evento, mas faço questão de receber, pessoalmente,
na próxima oportunidade, a homenagem.
O que me traz aqui, hoje, é mais um problema que
afeta muito a nossa Região Norte, Acir Gurgacz. Quero
falar a respeito de uma das críticas mais recorrentes
feitas à nossa Constituição, a qual se centra na sua
inegável prolixidade. Para esses críticos, nossa Carta,
justamente por ser demasiadamente extensa, perde-se
em minudências, desviando o foco do essencial para
o meramente acessório. Ao se curvar à força dos grupos de pressão organizados, que externavam pontos
de vistas e interesses dos mais diversos setores da
sociedade, a Constituição Cidadã teria se perdido no
emaranhado de dispositivos, diﬁcultando até mesmo
a governabilidade, como se chegou a dizer. O que é
inegável é a falta de regulamentação de inúmeros dispositivos constitucionais. Passados vinte e dois anos,
o documento que sacramentou, sob o prisma jurídicopolítico, a nova ordem democrática, que ressurgia após
mais de duas décadas de regime de exceção, ainda
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está à espera de que o trabalho legislativo conclua sua
efetiva regulamentação. Aﬁnal, não basta a explicitação de boas intenções para que a plena cidadania seja
assegurada. É preciso, pois, suprir todas as lacunas
que, pelas circunstâncias daquele contexto histórico,
os constituintes não conseguiram preencher.
Eis o que me motivou a apresentar o Projeto de
Lei nº 217, de 2010, que dispõe sobre a demarcação
de terras indígenas e que revoga o § 2º do art. 19 da
Lei nº 6.001, de setembro de 1973 – Estatuto do Índio –, e o Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996.
Assim, Sr. Presidente, o que proponho é regular a demarcação das terras indígenas, nos termos do art. 231
da Constituição Federal. Foi o projeto para o qual pedi
empenho do Senador Mozarildo e para o qual peço
também o empenho de V. Exª, porque nossos Estados
são afetados por isso. E, aqui, o lobby é muito grande
para impedir que isso seja resolvido, porque pensam
que a gente se interessa em demarcar olhando somente um lado. Nunca fui contra demarcação, mas quero
que se respeite o direito de todos.
Não são escassos, e muito menos de secundária
importância, os argumentos que posso trazer a esta
Casa para justiﬁcar minha proposição. Em primeiro
lugar, trata-se de contribuição ao esforço de complementar o trabalho constitucional, algo que adquire especial signiﬁcado, quando se leva na devida conta o
caráter estratégico do tema que abordo. Além disso,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a preocupação de incorporar, no texto que propus, o resultado
do trabalho de diversas Comissões especiais e permanentes do Congresso Nacional. Mais: ﬁz questão de
que nele estivesse presente também a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF) relativa à matéria
em questão, em particular aquela expressa na Petição
nº 3.388, ação da qual fui autor.
Gostaria de frisar também que meu projeto tem
o mérito de atualizar a legislação concernente à demarcação de terras indígenas. Aﬁnal, o que está em
vigor, em termos de procedimento demarcatório dessas terras, é o Estatuto do Índio, de 1973, além do
Decreto de 1996. Ora, todos sabemos como o País
se transformou ao longo desse tempo, tornando obsoleto, quando não verdadeiramente anacrônico, esse
arcabouço normativo.
Falando, como sempre falei – sempre falo com
meu coração e com sinceridade –, e conhecendo,
como conheço, a realidade da minha Região Norte,
que também é sua – o senhor é do Nordeste, Senador
João, mas também entende isso, sente isso –, onde a
questão assume proporções de acentuada gravidade,
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posso lhes garantir: a legislação hoje existente não dá
conta da complexidade adquirida pela demarcação
das terras indígenas. São inúmeras demandas judiciais e, não raramente, graves conﬂitos que surgem,
num perigoso processo de elevada tensão social em
determinadas áreas do território nacional.
Cito o exemplo daquela questão de Roosevelt,
em que os indígenas querem garimpar. Os índios têm
o direito de garimpar, mas a Constituição não permite
isso, e a própria decisão do Supremo diz que eles não
podem garimpar. Então, temos de fazer leis aqui que
permitam que eles garimpem. Por que o índio vai ﬁcar
vivendo na miséria, pisando em cima da riqueza? Temos
de mudar isso, não se pode ﬁcar dessa forma!
No meu caso também, na Raposa Serra do Sol,
todas as áreas indígenas foram feitas em cima de províncias minerais. Já estão mandando leis aqui para
permitir mineração na área indígena. Mas, pelo que
entendo, o índio não vai ter direito algum. Mas eles têm
de ter direito, temos de lutar para fazer isso.
Cedo um aparte ao Senador João Tenório, de
Alagoas.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Meu caro Senador Augusto Botelho, recentemente, tivemos oportunidade de, juntos, fazer uma viagem à China, e o
comportamento de V. Exª impressionou todos nós.
Enquanto eu e muitos outros nos encantávamos – isso
nos causou um impacto, vamos assim dizer – com o
desenvolvimento, com o crescimento de 10% ao ano,
em quinze anos consecutivos, proporcionando à economia um enorme movimento, podendo gerar até um
certo caos, V. Exª passou a viagem toda com dois tipos
de preocupação, e a primeira delas dizia respeito à vida
do ser humano lá: como era tratado o ser humano na
China? Essa preocupação com o ser humano V. Exª
teve durante todo o período nesta Casa. Em todas as
suas manifestações, mesmo aparentemente não voltadas para o ser humano, como é o caso do pronunciamento que faz agora, no fundo, é o ser humano que
V. Exª que atingir.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/ Partido – RR)
– Muito obrigado.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – V. Exª tem a
preocupação de fazer com que o ser humano tenha
dignidade e tranquilidade. E essas medidas, essas políticas públicas, muitas vezes desencontradas, atingem
de maneira inconveniente a vida das pessoas, dos seres
humanos. V. Exª me marcou muito durante esse período
e conﬁrmou seu procedimento nessa viagem. Enquanto
estávamos deslumbrados com o crescimento de 10%
ao ano e com as consequências disso, V. Exª ia buscar
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o detalhe de como viviam os chineses, de como eles
eram tratados, das diﬁculdades do ser humano chinês
em conviver com todas aquelas questões de ordem
política e de ordem econômica. Essa é a marca da
sua personalidade, que impressionou e encantou todo
mundo que o acompanhou na sua viagem. Então, essa
é uma marca de V. Exª. E a segunda preocupação de
V. Exª foi a de aprender o mandarim. Com a segunda
viagem, V. Exª vai ﬁcar absolutamente conhecedor da
língua dos chineses, tenho certeza disso.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR)
– Muito obrigado, Senador. As palavras de V. Exª realmente me envaidecem.
Meu pai era médico, foi um dos primeiros médicos de lá, e fui criado, considerando que o ser humano é a coisa mais importante que existe sobre a Terra.
As outras coisas vêm depois. E tenho dedicado meu
trabalho e minha vida sempre nesse sentido. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então, vim aqui para tentar
melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros,
mas, principalmente, dos meus de Roraima.
A forma como essas demarcações são feitas não
melhora a qualidade de vida nem dos indígenas, nem
das pessoas que são expulsas das áreas, que são
colocadas para fora de suas casas. Por isso, lamento
não ter conseguido avançar muito, mas aquela ação
que apresentei no STF apresentou dezenove direções
que têm de ser respeitadas daqui para frente.
Havia uma insegurança jurídica permanente lá.
Chegava ali um antropólogo. E os antropólogos se preocupam com a Antropologia, não com o ser humano,
pelo menos os que trabalharam nas demarcações lá.
Tenho amigos antropólogos e sei que uns pensam
como eu, que a gente tem de fazer o que eles querem
que façam. Os indígenas não querem viver comendo
lagarta, tendo dor de dente, morrendo de parto – é a
maior mortalidade materna e mortalidade infantil do
mundo. Eles não querem continuar assim. Eles nem
sabem o que é isso, mas isso acontece com eles. Eles
não querem que morram. É ruim morrer! Quando morre
um indígena, isso é algo que afeta toda a comunidade
deles. Eles têm a vida muito mística.
Então, vim aqui para fazer isso. E os que viviam
nas terras e que estão sendo expulsos? Eles vão para
a periferia das cidades, seus ﬁlhos caem na criminalidade, as ﬁlhas de muitos deles se prostituem, principalmente dos mais necessitados. Agora, nesse último
movimento, seis pessoas tinham recursos, e o restante
era pobre. Quatrocentos pobres foram jogados fora,
jogados à sua sorte. No entanto, temos trabalhado e
estamos tentando melhorar.
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Nesses 22 anos de vigência da nossa Carta de
1988, veriﬁcamos que a proteção das terras não é atitude isolada, já que signiﬁcativo é o seu impacto sobre
outros aspectos ou valores igualmente consagrados no
texto constitucional. Um bom exemplo disso diz respeito à questão ambiental. A rigor, como ﬁz questão de
aﬁrmar na justiﬁcação de meu projeto, “a afetação de
áreas de preservação ecológica ao usufruto indígena
põe em concorrência o direito dessas comunidades e o
direito de toda a Nação brasileira a um meio ambiente
equilibrado, bem de uso comum do povo”.
É claro que os indígenas não são predadores,
não são destruidores da natureza, mas tem de ser
equilibrado esse assunto.
Ademais, Sr. Presidente, Acir Gurgacz, do Estado de Rondônia, não se pode esquecer que a União
tem enfrentado diﬁculdades de monta para equilibrar
a demarcação de novas reservas com direitos que
assistem a toda a sociedade brasileira, a exemplo da
propriedade, do devido processo legal, da segurança
jurídica, da reforma agrária, da prevenção do crime,
da segurança nacional, da infraestrutura do País e do
usufruto coletivo de nossas riquezas.
No meu Estado, existe uma aberração jurídica e
de violação dos direitos de todos, inclusive dos próprios
indígenas de outras etnias. Há uma etnia em cujas terras passa um trecho da BR-174, e, assim, ela fecha
a estrada das 18h às 6h do dia seguinte, todo dia! Ali
somente podem passar ambulâncias, mas, agora, estão
afrouxando um pouquinho para que passem ônibus e
alguns outros veículos. Isso aumenta o custo da vida
do povo de Roraima, aumenta o custo da vida dos indígenas. Não são os atroaris que querem isso, mas
um ongueiro que está lá no meio e que ﬁca dizendo
isso para eles toda hora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto
que submeti ao exame desta Casa sintetiza, de forma
cuidadosa e extremamente criteriosa, medidas concebidas no Judiciário e, principalmente, nas duas Casas
do Congresso Nacional. Seu propósito não é outro que
não o oferecimento de instrumentos eﬁcientes para a
defesa dos direitos dos envolvidos na sensível questão
da demarcação de terras indígenas.
Que ninguém duvide: o mais importante objetivo
de meu projeto, sua verdadeira razão de ser, é proteger as comunidades indígenas e também os que são
expulsos das comunidades. Ao fazê-lo, também me
apoio no conceito de “constitucionalismo solidário”,
de que tão bem fala o Ministro Carlos Ayres Britto, do
STF, ao proferir seu voto na petição a que me referi
anteriormente.
Pela relevância do tema, pela serenidade com
que foi abordado, por sua capacidade de apaziguar
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ânimos e defender o primado da justiça, espero que
meu projeto receba o apoio dos nobres colegas Senadores. Apelo, em especial, aos componentes da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para que votem a matéria ainda nesta Sessão
Legislativa. O projeto está há quatro meses lá, parado.
É uma coisa muito ruim.
Houve uma falha minha e da minha assessoria,
para a gente não forçar aquilo, mas é o que eles querem fazer: segurar o projeto, para matá-lo.
Por isso, estou fazendo um apelo ao Mozarildo,
ao Gurgacz, a V. Exª e a todos para que continuem ativando esse projeto, porque as barreiras são inúmeras.
Minha expectativa é a de que o projeto seja encaminhado, com a maior brevidade possível, à Comissão
de Assuntos Sociais, onde deverá receber decisão em
caráter terminativo.
É esse o apelo que faço ao Senado da República.
Desço desta tribuna com o sentimento do dever
cumprido. De cabeça erguida, posso dizer ao Brasil
que dei minha contribuição para o correto processo de
demarcação de terras indígenas, respeitando a Constituição Cidadã, assegurando direitos e subordinando-o
aos mais legítimos interesses nacionais, aos interesses
da Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Muito bem, Senador Augusto Botelho! V. Exª pode ﬁcar
tranquilo, porque, juntamente com o Senador Mozarildo, vamos acompanhar esse projeto, que, realmente,
é muito importante para toda a Amazônia.
Quanto à ponderação que V. Exª fez com relação
às riquezas das reservas indígenas, a exemplo da Reserva Serra do Sol e da Reserva Roosevelt, quero dizer
que elas não estão sendo extraídas pelos índios, nem
por algum meio legal, mas, sim, estão sendo extraídas
na ilegalidade. Toda vez em que não há legalidade,
impera a ilegalidade. Então, é preciso legalizar essa
questão, e V. Exª pode ﬁcar despreocupado, porque
vamos dar o acompanhamento necessário, para que
seu projeto tenha êxito, tenha sucesso nesta Casa.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR)
– Sr. Presidente, eu gostaria também que ﬁzesse parte do meu discurso o aparte afetuoso que o Senador
João Tenório fez à minha pessoa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os Projetos de Lei da Câmara nº 187 e 188, de 2010.
São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho

DEZEMBRO58209
2010
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pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.698, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 511, de 2010, do Senador
Gilberto Goellner, que solicita à Ministra
de Estado do Meio Ambiente informações
sobre as ressalvas constantes do Parecer
nº 551, de 2010, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal ao Ofício
“S” nº 10, de 2009.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya
Relator “ad hoc”: Senador Adelmir Santana
I – Relatório
O Senador Gilberto Goellner, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e nos termos do art.
216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 511, de 2010, no
qual solicita informações à Ministra de Estado do Meio
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Ambiente a respeito das ressalvas constantes do Parecer nº 551, de 2010, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(CMA) ao Ofício “S” nº 10, de 2009, pelo qual o Poder
Executivo encaminha o Relatório Anual sobre a Gestão de Florestas Públicas para a Produção Sustentável
referente ao ano de 2008.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno do Senado Federal e do art. 3º do Ato da Mesa nº
1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para
decisão.
II – Análise
O art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que regulamenta o pedido de informações previsto
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, assim reza:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
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I – serão admissíveis para esclarecimentos de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua competência
ﬁscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos no Período do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
..............................................................
O questionamento ora formulado não se refere
a qualquer informação de caráter sigiloso, nos termos
da Lei Complementar nº 105, de 2001, e cumpre as
exigências do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal.
Entretanto, convém ressaltar que, na justiﬁcação
apresentada, o pedido de esclarecimento é equivocadamente orientado para o Diretor do Serviço Florestal
Brasileiro, órgão que compõe a estrutura do Ministério
do Meio Ambiente. Tal orientação contraria o disposto
no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, segundo
o qual os pedidos escritos de informação devem ser
encaminhados aos Ministros de Estado ou quaisquer
titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Além disso, o requerimento não
formula explicitamente as questões a serem esclarecidas, nem segue o formato adotado pelo Senado para
esse tipo de proposição.
III – Voto
Pelas razões expostas, votamos pela aprovação
do Requerimento nº 511, de 2010, na forma apresentada a seguir.
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2010 – CMA
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas à Exma. Sra. Ministra de Estado do Meio Ambiente as seguintes
informações sobre as ressalvas constantes
do Parecer nº 551, de 2010, da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal ao
Ofício “S” nº 10, de 2009, que encaminha o
Relatório Anual sobre a Gestão de Florestas
Públicas para a Produção Sustentável referente
ao ano de 2008:
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1. Por que, até agora, as concessões de
ﬂorestas públicas ocorreram apenas em Florestas Nacionais (FLONAs)?
2. Embora as Flonas desempenhem funções de grande interesse para diversas atividades – como o turismo, a pesquisa e a preservação de estoques de produtos não-madeireiros
para as gerações futuras -, os planos de manejo
priorizam a exploração de madeira. Quais são
os critérios para a adoção de metas de exploração econômica no processo de elaboração
dos planos de manejo?
3. A tabela 16, constante do relatório
encaminhado (página 34), registra uma arrecadação de R$ 789.943,13, correspondente
a um volume de 290.192,01 m3 de madeira,
o que signiﬁca R$ 2,72 por metro cúbico de
madeira – valor muito abaixo daqueles praticados pelo mercado. Que critérios técnicos
levaram a administração pública a aceitar tal
valor, proposto pelos licitantes?
4. Apesar de serem licitados pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), os lotes são
ﬁscalizados pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Qual é a responsabilidade de cada
um desses órgãos na ﬁscalização?
5. Qual o total dos gastos efetuados pelo
SFB com ﬁscalização? E com viagens e salários? Que percentagem os gastos realizados
representam em relação ao total arrecadado
(relação custo/benefício)?
6. Nota-se que todas as concessões ocorreram em áreas superiores a 2,5 mil hectares, o que demandaria autorização prévia do
Congresso Nacional, conforme o estabelecido
pelo art. 49, XVII, da Constituição Federal. Por
quais motivos o mandamento constitucional foi
desrespeitado?
Sala de Reuniões, 9 de dezembro de 2010.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições ﬁnanceiras e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Brasília, 10 de janeiro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – José Gregori – Pedro Malan – Martus
Tavares
PARECER No 1.699, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 596, de 2010, da Senadora Kátia Abreu, que requer informações ao
Ministro do Estado da Ciência e Tecnologia
acerca dos projetos destinados à inovação
e atualização tecnológica aplicável à agricultura e à pecuária brasileira.
Relatora: Senadora Patrícia Saboya
Relator Ad Hoc: Senador Adelmir Santana
I – Relatório
É submetido à apreciação desta Mesa Diretora o
Requerimento no 596, de 2010, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que requer, nos termos do § 2o do art.
50 da Constituição Federal, informações ao Ministro
do Estado da Ciência e Tecnologia acerca dos projetos destinados à inovação e atualização tecnológica
aplicáveis à agricultura e à pecuária brasileira desenvolvidos pelo Ministério, cronograma de implantação,
logística necessária para a elaboração e implantação
desses projetos, biogás, biofertilizantes, entre outros
que menciona.
São requeridas as seguintes informações:
s 1UAIS OS PROJETOS DESTINADOS Ü INOVAÀâO
e atualização tecnológica aplicáveis à agricultura e à pecuária brasileira desenvolvidos pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia e o cronograma de implantação desses projetos?
s 0ARA A ELABORAÀâO E IMPLEMENTAÀâO DOS
projetos foram consideradas as questões relacionadas à logística necessária, dentro e fora
das Propriedades produtivas, ao incremento
do sistema de produção? Incluir os termos do
estudo com a respectiva conclusão.
s / -INIST£RIO DA #IäNCIA E 4ECNOLOGIA DEsenvolve ou participa de projetos destinados à
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inovação e atualização tecnológica aplicáveis
à área de produção e distribuição de biogás,
biofertilizantes, inoculantes e venda de créditos
de carbono? Quais os projetos e o cronograma
de implantação dos mesmos?
s 1UAIS OS TERMOS DO ENTENDIMENTO ENTRE
o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Coordenadoria de Energias Renováveis de Itaipu
para a implantação de projetos relacionados à
produção de energia por biomassa, especialmente o desenvolvimento de programas de
biodigestores para o aproveitamento de dejetos
suíno e bovino e em aterros sanitários?
II – Análise
Ao Poder Legislativo cabe requerer, quando necessárias informações de natureza e alcance diversos.
Exigem-se, todavia, na obtenção dessas informações
procedimentos legalmente determinados e diferenciados em função de sua natureza.
É condição para a deliberação do pedido no âmbito desta Mesa que as informações não se enquadrem
no conceito de “informação sigilosa”, deﬁnido do caput
do art. 8o do Ato da Mesa no 1, de 2001.
Art. 8o Quando abranger informação sigilosa referente a operações ativas e passivas e
serviços prestados pelas instituições ﬁnanceiras de que trata o art. 1o da Lei Complementar
no 105, de janeiro de 2001, o requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo
entre a informação solicitada e a matéria sob
apreciação pelo Senado Federal ou atinente
à competência ﬁscalizadora da Casa.
..............................................................
Entendemos que as informações requeridas não
se enquadram no conceito de informação sigilosa.
Assim sendo, segundo o Regimento Interno, o requerimento deve ser apreciado no âmbito desta Mesa
Diretora.
Ademais, o Requerimento sob análise aborda
perguntas sobre projetos destinados à inovação e
atualização tecnológica aplicáveis à agricultura e à pecuária brasileiras, assuntos de interesse público, que
a Constituição Federal de 1988 atribui ao Congresso
Nacional competências para ﬁscalizar e controlar.
De resto, a proposição encontra-se de acordo
com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos de informações a Ministros de Estado.
O Requerimento atende também às exigências dos
arts. 215, I, a, 216, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, e do Ato da Mesa nº 1, de 30 de janeiro de 2001.
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III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos pela
admissibilidade do Requerimento nº 596, de 2010, e
pelo seu encaminhamento ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2010.
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síveis soluções, no sentido de garantir o acesso dos
pacientes renais crônicos a serviços de hemodiálise
de qualidade”.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento no 758, de 2010, de autoria da Senadora
Marisa Serrano.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2010.

PARECER No 1.700, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 758, de 2010.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório

PARECER Nº 1.701, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 770, de 2010, da Senadora
Níura Demarchi, que solicita ao Senhor Ministro de Estado de Transportes cópia dos
relatórios de ﬁscalização da qualidade de
obras realizadas em trechos de rodovias
federais situados em Santa Catarina.

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Requerimento de no 758, de 2010, de autoria da Senadora
Marisa Serrano, no qual Sua Excelência, com o esteio
dos artigos 50, parágrafo segundo, da Constituição Federal e 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado da
Saúde para que preste diversas informações sobre a
hemodiálise no Sistema Único de Saúde.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya
Relator: “Ad Roc”: Senador Cesar Borges

II – Análise

I – Relatório

O Requerimento no 758, de 2010, de autoria da
Senadora Marisa Serrano, nos termos dos artigos 50,
parágrafo segundo, da Constituição Federal e 216,
do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de
solicitação a Sua Excelência, o Ministro de Estado
da Saúde de esclarecimentos sobre a hemodiálise no
Sistema Único de Saúde.
Sua Excelência a Senadora Marisa Serrano traz
como justiﬁcativa o fato de as informações a serem
prestadas ser “imprescindíveis para que se possa
avaliar a oferta de serviços de hemodiálise no País e
identiﬁcar as principais carências existentes e as pos-

Por intermédio do Requerimento no 770, de 2010,
a Senadora Níura Demarchi propõe que seja encaminhado ao Exmo. Ministro de Estado dos Transportes
pedido de envio de cópia dos relatórios de ﬁscalização
de qualidade relativos às últimas obras realizadas em
trechos das rodovias federais BR-280 e BR-470 situados em Santa Catarina.
A autora justiﬁca o requerimento com base em
reclamações que tem recebido dando conta da má
qualidade das obras ou mesmo da interrupção dos
trabalhos, com materiais se deteriorando ao longo
das estradas. Argumenta que a Lei no 8.666, de 21 de
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junho de 1993 (Lei de Licitações), prevê que as obras
devem ser acompanhadas por representantes da Administração Federal, que deverá relatar as ocorrências
e providências para sanar os defeitos encontrados.
II – Análise
A Constituição Federal, nos termos do art. 50, §
2 faculta, as mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal o encaminhamento de “pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando Em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como
a prestação de informação falsas”.
A proposição encontra fundamento também no
art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), que admite requerimentos de informações
“para o esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua competência ﬁscalizadora”. Atende ainda ao disposto no
art. 217, do RISF, segundo o qual “o requerimento de
remessa de documentos equipara-se ao de pedido de
informações”. Além disso, respeita a vedação quanto à
inclusão, nos requerimentos, de pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósito da autoridade a quem se dirige.
No mais, a proposição atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação
dos requerimentos de informação.
o,

III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos pela APROVAÇÃO do Requerimento nº 770 de 2010.
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 2010.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Brasília, 21 de junho de 1993, 172º da Independência e 105º da República – Itamar Franco, Rubens
Rícupero, Romildo Canhim.
PARECER Nº 1.702, DE 2010
Da Mesa do Senado Federal, sobre requerimento do Senador Flexa Ribeiro, que
solicita ao Ministro do Desenvolvimento
Agrário, dados do cadastro rural de todos
os municípios brasileiros, em formato eletrônico-digital.
Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator ad hoc: Senador Mão Santa
I – Relatório
O Senador Flexa Ribeiro, com base no art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, encaminhou a esta Mesa
o Requerimento de Informações nº 896, de 2010, no
qual solicita ao Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Sr. Guilherme Cassel, dados do cadastro rural de todos
os municípios brasileiros, em formato eletrônico-digital,
com as seguintes informações:
s -UNIC¤PIO
s .OME DA PROPRIEDADE RURAL
s .¢MERO DO CADASTRO 2URAL
s %XTENSâO DA PROPRIEDADES EM HECTAres;
s 2EFERäNCIA GEOGRÖlCA COORDENADAS
dos limites).
Em sua justiﬁcação, o autor ressalta que a capacidade do Senado Federal de executar sua função ﬁscalizadora das políticas fundiárias nacionais, depende
do conhecimento da realidade fundiária do País.
II – Análise
A proposição obedece às normas constitucionais
concernentes, aos pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo, bem como ao disposto no art.
215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal.
Com efeito, o cadastramento de imóveis rurais
do País está previsto no art. 46 da Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964, conhecida como Estatuto da
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Terra. No entanto, foi a Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, criou o Sistema Nacional de Cadastro
Rural (SNCR), que compreende os cadastros de Imóveis Rurais, de Proprietários e Detentores de Imóveis
Rurais, de Arrendatários e Parceiros Rurais, de Terras
Públicas, e de Florestas Públicas.
Todos os proprietários, titulares de domínio útil
ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais que
sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial são obrigados a prestar declaração de cadastro, nos prazos
deﬁnidos pelo Poder Executivo.
O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) tem
sua base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) e pela Receita Federal do Brasil. Essa
base também é produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras
e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.
As revisões gerais de cadastros de imóveis devem
ser quinquenais e são importantes para o recadastramento e de aprimoramento do Sistema de Tributação
da Terra – STT e do SNCR.
Além disso, com o cadastramento é possível obter o Certiﬁcado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR),
documento indispensável para desmembrar, arrendar,
hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural
e para homologação de partilha amigável ou judicial.
O Decreto nº 72.106, de 18 de abril de 1973, regulamenta a Lei que criou o SNCR e dispõe ainda que
entre as ﬁnalidades do Cadastro Nacional de Imóveis
Rurais esteja a orientação da programação dos instrumentos de Política Agrícola, e dos Planos Nacional e
Regional de Reforma Agrária e de Colonização.
O Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais visa: o controle da distribuição das terras e
da sua concentração; o controle das terras tituladas a
pessoa física ou jurídicas de nacionalidade estrangeira,
com vistas à aplicação por parte dos órgãos competentes
das normas legais que disciplinam a propriedade, o uso
e a posse de terra por estrangeiros; à classiﬁcação dos
proprietários; e à aplicação dos critérios de lançamentos
ﬁscais, referentes a tributos e contribuições paraﬁscais.
Ademais os dados desse Cadastro são importantes para
orientação dos órgãos de assistência técnica e creditícia
nas tarefas de formulação de seus respectivos planos
de assistência ao produtor rural.
O Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais
visa o conhecimento das reais condições temporário
da terra, vigentes nas várias regiões do País, o controle dos contratos de uso agrários e sua adequação
ao princípio de função social da propriedade.
É importante ainda destacar que a Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) e so-
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bre pagamento da dívida representada por Títulos da
Dívida Agrária, também obriga o contribuinte a prestar informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel rural, por meio do Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR (DIAC). Tais informações
integram o Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR). Administrado pela Receita Federal do Brasil com o apoio
do Incra. Formalmente o Caﬁr foi criado pela Instrução
Normativa SRF nº 272, de 30 de dezembro de 2002 e
posteriormente implementado pela Instrução Normativa nº SRF 351, de 5 de agosto de 2003.
O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais prevê o
fornecimento de diversos dados sobre estrutura, relativos à área do imóvel, sua localização, situada jurídica,
bem como sua composição (desmembramentos e remembramentos); dados sobre uso, relativos à produção,
formas de exploração e outros; e dados pessoais e de
relação de detenção a qualquer título (a propriedade, a
enﬁteuse, o usufruto, a posse a justo título e a posse por
simples ocupação) ou por relação de uso temporário da
terra (a parceria, o arrendamento e o comodato).
Conforme o Manual de Orientação da Declaração
para Cadastro de Imóveis Rurais do Incra, são inúmeras as informações coletadas. Entretanto, os dados de
estatísticas cadastrais não são disponibilizados no sítio
do Incra na internet, que informa pertencerem a 1998
os dados mais recentes.
Efetivamente, para cumprir sua competência
constitucional de ﬁscalização das ações do Poder
Executivo, no tocante à reforma agrária, regularização
fundiária e outras políticas públicas para o meio rural,
o Congresso Nacional necessita receber dos órgãos
responsáveis informações atualizadas sobre os imóveis rurais do País.
III – Voto
Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação
do Requerimento de Informações nº 896, de 2010.
Sala de Reuniões, 9 de dezembro de 2010.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXA DA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária
promoverá levantamento, com utilização, nos casos
indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do cadastro dos imóveis rurais
em todo o País, mencionando:
I – dados para caracterização dos imóveis rurais
com indicação:
a) do proprietário e de sua família;
b) dos títulos de domínio, da natureza de posse
e da forma de administração;
c) da localização geográﬁca;
d) da área com descrição das linhas de divisas
e nomes dos respectivos confrontantes;
e) das dimensões das testadas para vias públicas;
f) do valor das terras, das benfeitorias, dos equipamentos e das instalações existentes descriminadamente;
II – natureza e condições das vias de acesso e
respectivas distâncias dos centros demográﬁcos mais
próximos com população:
a) até 5.000 habitantes;
b) de mais de 5.000 a 10.000 habitantes;
c) de mais de 10.000 a 20.000 habitantes;
d) de mais de 20.000 a 50.000 habitantes;
e) de mais de 50.000 a 100.000 habitantes;
f) de mais de 100.000 habitantes.
III – condições da exploração e do uso da terra
indicando:
a) as percentagens da superfície total em cerrados, matas pastagens, glebas de cultivo (especiﬁcadamente em exploração e inexplorados) e em áreas
inaproveitáveis;
b) os tipos de cultivo e de criação, as formas de
proteção e comercialização dos produtos;
c) os sistemas de contrato de trabalho, com discriminação de arrendatários, parceiros e trabalhadores rurais;
d) as práticas conservacionistas empregadas e
o grau de mecanização;
e) os volumes e os índices médios relativos à
produção obtida;
f) as condições para o beneﬁciamento dos produtos agropecuários.
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§ 1º Nas áreas prioritárias de reforma agrária serão complementadas as ﬁchas cadastrais elaboradas
para atender às ﬁnalidades ﬁscais, com dados relativos
ao relevo, às pendentes, à drenagem, aos solos e a
outras características ecológicas que permitam avaliar a capacidade do uso atual e potencial, e ﬁxar uma
classiﬁcação das terras para os ﬁns de realização de
estudos microeconômicos, visando, essencialmente,
à determinação por amostragem para cada zona e
forma de exploração:
a) das áreas mínimas ou módulos de propriedade
rural determinados de acordo com elementos enumerados neste parágrafo e mais a força de trabalho do
conjunto familiar médio, o nível tecnológico predominante e a renda familiar a ser obtida;
b) dos limites máximos permitidos de áreas dos
imóveis rurais, os quais não excederão a seiscentas
vezes o módulo médio da propriedade rural nem a
seiscentas vezes a área média dos imóveis rurais, na
respectiva zona;
c) das dimensões ótimas do imóvel rural do ponto
de vista do rendimento econômico;
d) do valor das terras em função das características do imóvel rural, da classiﬁcação da capacidade
potencial de uso e da vocação agrícola das terras;
e) dos limites mínimos de produtividade agrícola
para confronto com os mesmos índices obtidos em cada
imóvel nas áreas prioritárias de reforma agrária.
§ 2° Os cadastros serão organizados de acordo
com normas e ﬁchas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na forma indicada no regulamento, e poderão ser executados centralizadamente
pelos órgãos de valorização regional, pelos estados
ou pelos municípios, caso em que o Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária lhes prestará assistência técnica
e ﬁnanceira com o objetivo de acelerar sua realização
em áreas prioritárias de Reforma Agrária.
§ 3º Os cadastros terão em vista a possibilidade de
garantir a classiﬁcação, a identiﬁcação e o grupamento dos vários imóveis rurais que pertençam a um único
proprietário, ainda que situados em municípios distintos,
sendo fornecido ao proprietário o certiﬁcado de cadastro
na forma indicada na regulamentação desta Lei.
§ 4° Os cadastros serão continuamente atualizados para inclusão das novas propriedades que forem
sendo constituídas e, no mínimo, de cinco em cinco
anos serão feitas revisões gerais para atualização das
ﬁchas já levantadas.
§ 5º Poderão os proprietários requerer a atualização de suas ﬁchas, dentro do um ano da data das
modiﬁcações substanciais relativas aos respectivos
imóveis rurais, desde que comprovadas as alterações,
a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
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§ 6º No caso do imóvel rural em comum por força
de herança, as partes ideais, para os ﬁns desta Lei,
serão consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área que, na partilha, tocaria
a cada herdeiro e admitidos os demais dados médios
veriﬁcados na área total do imóvel rural.
§ 7º O cadastro inscreverá o valor de cada imóvel de acordo com os elementos enumerados neste
artigo, com base na declaração do proprietário relativa ao valor da terra nua, quando não impugnado pelo
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou o valor que
resultar da avaliação cadastral.
....................................................................................
LEI Nº 5.868, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972
Regulamento
Cria o Sistema Nacional de Cadastro
Rural, e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 72.106, DE 18 DE ABRIL DE 1973
Regulamenta a Lei nº 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, que institui o Sistema
Nacional de Cadastro Rural e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996
Conversão da MPv nº 1.528, de 1996
Regulamento
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da
Dívida Agrária e dá outras providências.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.685, de 2010,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2010 (nº
2.057/2007, na Casa de origem), que dispõe sobre
o processo e julgamento colegiado em primeiro grau
de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e 3.689, de 3 de
outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e as Leis
nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, e 10.826, de 22
de dezembro de 2003, e dá outras providências.
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A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.687, de 2010,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
concluindo contrariamente ao Projeto de Lei do Senado nº 582, de 2009 - Complementar, do Senador
Valter Pereira, que altera a redação do art. 23 da Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e
do art. 105 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
(Lei Eleitoral), para dispor sobre o poder normativo do
Tribunal Superior Eleitoral.
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
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 149, de 2010, da
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 149/10-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2009,
que “Acrescenta art. 487-A à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para prever a obrigação de informar aos empregados, por meio do aviso prévio ou
do recibo de rescisão contratual, o prazo prescricional
do direito de ação prevista no inciso XXIX do art. 7º
da Constituição Federal e dá outras providências”, de
autoria do Senador Antonio Carlos Júnior.
Atenciosamente, – Senadora , Rosalba Ciartlini
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com referência ao Ofício nº 149, de 2010, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.689 a
1.691, de 2010, das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Assuntos Econômicos e de Assuntos
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Sociais, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 389, de 2008-Complementar, do Senador
Renan Calheiros, que altera as Leis Complementares
nºs 7, de 7 de setembro de 1970 (que institui o Programa de Integração Social, e dá outras providências)
e 8, de 3 de dezembro de 1970 (que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público,
e dá outras providências), para permitir o saque, por
portadores de diabetes melito, dos saldos das contas
dos respectivos programas; a Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990 (que dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e dá outras providências),
para permitir a movimentação da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do
trabalhador acometido de diabetes melito; a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), para incluir o diabetes melito entre
as doenças que dão direito a inexigibilidade de prazos
de carência para a concessão do auxílio-doença e da
aposentadoria por invalidez; e a Lei nº 8.899, de 29
de junho de 1994 (que concede passe livre às pessoas portadoras de deﬁciência no sistema de transporte
coletivo interestadual), para estender esse benefício
aos portadores de diabetes melito.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 157, de 2010, da
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 228, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
OF. no 157/10 – PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 228, de
2008, que “Deﬁne práticas preventivas aos cuidados
com a saúde, estabelece normas para atendimento
médico da criança e do adolescente, no âmbito dos
planos e seguros privados de assistência à saúde”, de
autoria da Senadora Patrícia Saboya.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com referência ao Ofício nº 157, de 2010, ﬁca aberto
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o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 146 e 156, de
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando
a aprovação, em caráter terminativo, respectivamente,
do Projeto de Lei da Câmara nº 173, de 2010; e do
Projeto de Lei do Senado nº 567, de 2009.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 146/10-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 173 de 2010, que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.986, de 28 de dezembro
de 1989, para garantir o recebimento de gratiﬁcação
natalina aos beneﬁciários da pensão vitalícia por ela
instituída”, de autoria do Deputado Mauro Nazif.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. nº 156/10 – PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 567, de
2009, que “Altera a Lei nº 10.220, de 11 de abril de
2001, que “Institui normas gerais relativas à atividade
de peão de rodeio, equiparando-o a atleta proﬁssional”,
de autoria do Senador Romeu Tuma.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com referência aos Ofícios nºs 146 e 156, de 2010, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do
Senado Federal, em sua 7ª Reunião de 2010, realizada
em 9 de dezembro do corrente ano, deliberou sobre
as seguintes matérias:
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– Pela aprovação dos Requerimentos de Informações nºs 596, 758, 770 e 896, de 2010, nos termos de seus relatórios; e
– Pela aprovação do Requerimento de Informações
nº 511, de 2010, com as alterações propostas
pelo relator. Com a aprovação do presente Requerimento, ﬁca interrompida a tramitação do
Ofício “S” nº 10, de 2009, nos termos do inciso
IV do art. 216 do Regimento Interno.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
Comunica, ainda, que foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 1.696 e 1.697, de 2010, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora,
concluindo favoravelmente ao Projeto de Resolução nº 7,
de 2010, de iniciativa da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que institui Menção
Honrosa - Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - a ser
conferida anualmente, pelo Senado Federal, a personalidades e organizações de destaque no emprego pacíﬁco
e desenvolvimentista da atividade cientíﬁca.
O Projeto de Resolução nº 7, de 2010, será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu os Ofício nºs 143 e 148, de
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivos, respectivamente, aos
Projetos de Lei do Senado nºs 48, de 2007 (tramitando
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 323,
de 2009); e 23, de 2003 (tramitando em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2008).
São os seguintes os ofícios:
OF. no 143/2010-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão,
em decisão terminativa, aprovou em turno único a Emenda no 2-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado
no 48, de 2007, que “Estabelece normas para o provimento de cargos e empregos de agentes comunitários
de saúde a que se refere o art. 9o da Lei no 11.350, de
5 de outubro de 2006”, de autoria do Senador Leomar
Quintanilha, e decidiu pela prejudicialidade do Projeto
de Lei do Senado no 323, de 2009, que “Altera os arts.
8º e 9º, e revoga o art. 10 e o parágrafo único do art.
11, todos da Lei no 11.350, de 5 de outubro de 2006,
para modiﬁcar o regime jurídico aplicável aos agentes
comunitários de saúde e aos agentes de combate às
endemias, e dá outras providências”, de autoria do Senador Gilvam Borges, que tramitam em conjunto.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
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termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Of. nº 148/2010-PRES/CAS
Brasília, 8 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em decisão terminativa, aprovou em turno único
a Emenda nº 1-CAE-CAS (Substitutivo) ao Projeto de
Lei do Senado nº 23, de 2003, que “Acrescenta dispositivo ao artigo 473 da CLT para permitir ao trabalhador faltar ao serviço um dia por ano sem prejuízo
da remuneração”, de autoria do Senador Paulo Paim,
e decidiu pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2008, que “Altera a Consolidação das Leis
do Trabalho, para conceder ao trabalhador um dia de
folga anual para que possa acompanhar as atividades
escolares dos ﬁlhos”, de autoria do Senador Cristovam
Buarque, que tramitam em conjunto.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Com referência aos Ofícios nºs 143 e 148, de 2010,
a Presidência comunica ao Plenário que às matérias
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do art. 203, combinado com o art. 210, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com incontida satisfação que hoje celebramos a abertura, nesta Casa, de mais uma Semana
de Valorização da Pessoa com Deﬁciência.
Em sua sexta edição, teremos, mais uma vez,
uma intensa e rica programação com diversas atividades e trabalhos artísticos envolvendo a questão da
acessibilidade e das oportunidades e potencialidades
atualmente oferecidas aos nossos irmãos brasileiros
com algum tipo de deﬁciência.
Tenho, particularmente, especial orgulho por ter
iniciado esta tradição na Casa, quando instituí sua primeira edição, em 2005.
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Além disso, teremos nesta semana o 6º Fórum
Senado Debate Brasil, espaço de discussão também
criado em 2005, que tratará, este ano, da Convenção
da ONU sobre as pessoas com Deﬁciência. No fórum,
estarão presentes estudiosos e técnicos das mais diversas áreas do conhecimento, voltados para a questão
dos direitos das pessoas com deﬁciência.
Em verdade, apenas dei vazão a um movimento
bastante amplo e que já tomava conta de toda a nossa
sociedade, impondo, na dimensão pública e legislativa, a materialização de iniciativas que projetassem e
incentivassem novas políticas públicas de valorização
às pessoas com deﬁciência.
Desde 2005, portanto, que tais atividades têm
alcançado pleno êxito na aﬁrmação do valor e do vigor
produtivo desses brasileiros e brasileiras plenamente
capazes, apenas em busca de oportunidades para
demonstrar e comprovar os seus talentos.
Sempre com novidades e surpresas, a Semana tem como proposta essencial a abertura de novos
campos e potencialidades para aqueles que possuem
alguma deﬁciência.
Se, nas edições anteriores, já nos emocionamos apresentações musicais, esportivas e artísticas
protagonizadas por esses brasileiros especiais, nesse
ano teremos, dentre outras atividades, espetáculos de
dança, clínicas de capoeira e uma grande e aguardada
inovação: um desﬁle de moda inclusiva protagonizado
por alguns modelos e manequins com deﬁciência.
Sob o ilustrativo slogan “A Acessibilidade está
na moda”, o desﬁle contará com a ilustre presença do
mais novo Deputado Federal eleito e eterno ídolo dos
brasileiros, Roníário de Souza Farias, que mais uma
vez trará a sua linda Ivy para abrilhantar o evento e
mostrar ao público as peças componentes da coleção
inclusiva.
Amanhã, por sua vez, teremos as palestras de
atletas paraolímpicos medalhistas em Pequim, há dois
anos, e do Capitão do Exército Nelson Dias Leoni.
Ferido na missão de paz comandada pelo Brasil
no Haiti, a história de vida do Capitão Leoni nos serve
como inspiração e lição de como podemos e devemos
servir a pátria e abraçar as oportunidades que a vida
nos oferece, a despeito das barreiras e das diﬁculdades com as quais nos deparamos pelos caminhos de
nossa existência.
Em seu encerramento, na quinta-feira, após as
clínicas e apresentações esportivas, assistiremos às
bandas “Toque Especial”, formada por jovens com de-
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ﬁciência, e ao famoso grupo de reggae “Tribo de Jah”,
cujos integrantes possuem deﬁciência auditiva.
A “Tribo de Jah” é um exemplo marcante de como
os indivíduos com deﬁciência podem obter pleno sucesso em suas carreiras proﬁssionais, sendo símbolos do vigor e da força representada por essa parcela
de brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é
segredo que tenho particular apreço e atenção pela
causa dos deﬁcientes e de sua acessibilidade em
nosso País.
A garra e a força de viver por eles demonstradas, não importando a barreira que se opusesse em
suas vidas, sempre me tocou e me emocionou de forma profunda.
Como homem público, a preocupação em ampliar
e fortalecer as políticas públicas inclusivas no Brasil tem
sido constante em minha trajetória não somente nesta
Casa, mas em todos os outros cargos que ocupei.
Dedico-me a esta nobre causa, contudo, não
por um sentimento de piedade ou comiseração. Não,
Sr. Presidente, nossos irmãos e irmãs brasileiros com
deﬁciência dispensam essa condição.
O que nos motiva a abraçar e robustecer esse
movimento é a plena capacidade produtiva, muitas
vezes escondida e não trabalhada, desses cidadãos
e cidadãs que apenas possuem características diferenciadas, mas cujos talentos e esforços individuais,
quando devidamente incentivados, nos ensinam as
múltiplas oportunidqqes que a vida nos oferece.
Caetano Veloso já dizia que “gente é feita pra
brilhar”. Nossa tarefa é que o vaticínio do grande compositor baiano seja aplicado, sem exceção, a todos
os brasileiros e brasileiros, com ou sem algum tipo de
deﬁciência.
Convido a todos aqui presentes a participarem
dos eventos promovidos pela IV Semana de Valorização da Pessoa com Deﬁciência.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Não havendo mais nenhum assunto a tratar e nenhum orador inscrito, e enaltecendo o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vou encerrar
esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 56
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

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

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

(1)

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo 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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

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

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

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

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. 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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)

(4,6)

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.

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

32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador 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.
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7,15)

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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
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E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (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)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(39)

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

(1,15,17,30,116)

(35)
(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)

(54,68,128)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(62,67)

(56,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

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

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(60,67)

4. Hélio Costa (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,67)

Romero Jucá (PMDB)

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

(61,64,78)

(5,66,76,103,104)
(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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
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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

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

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

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

1. Gim Argello

(4)

PDT
Patrícia Saboya

1. VAGO

(2)

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (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.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador 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

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).
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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).
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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.

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

(1,2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
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.

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)

(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).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. 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
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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
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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

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

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

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

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Pedro Simon (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

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).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

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).

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(5,7,9)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)
(13,14)

2. VAGO

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(10,11)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3,12)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
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).

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
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: 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).
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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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2,17)
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.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)
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scop@senado.gov.br
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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www.senado.gov.br/ccai

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
1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10
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
Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data,
tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o
do Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of.
29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou — vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009GAB610-CD, de 11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177, de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o do SF em 10.09.09, e filiou-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sess‘o do SF de 08.10.2009.
14
Indicado, conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio
Diaz, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. nç 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09.
15
Indicado, conforme Of. nç 067/10/LIDPV, datado de 17/03/2010, do Deputado Edson Duarte, L¤der do PV, em substitui÷‘o ao Deputado Dr.
Nechar, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, de 02.03.10, lidos na Sess‘o do SF de 22.03.2010.
16
O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nçs 702 e 703, de 2010, aprovados na sess‘o de 07.07.2010.
17
O Senador Neuto de Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo
de Articula÷‘o Nacional, do Estado de Santa Catarina, a partir de 05.08.2010.
18
Indicado como titular em substitui÷‘o ao Senador Romeu Tuma, falecido em 26.10.2010, conforme Of. nç 073/10-GLDEM, do Senador Antonio
Carlos JÂnior, Vice-L¤der no exerc¤cio da Lideran÷a do Democratas, datado de 18.11.2010, lido na Sess‘o do SF de 18.11.2010.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rubn Mart¤nez Huelmo (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Jos Juan Bautista Pampuro (Ar)
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