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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2010

Ata da 21ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 3 de março de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Eduardo Suplicy e Geovani Borges.
(Inicia-se a sessão às 16 horas e 32 minutos e encerra-se às 21 horas e 47 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
número regimental. Declaro aberta a sessão. Brasília,
Capital da República do Brasil. Estamos no Senado da
República. Representamos a Presidência da Mesa Diretora do Senado Federal do Brasil. Estamos vivendo a
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
Dia 3 de março, quarta-feira, 16 horas e 32 minutos.
É a 21ª Sessão Deliberativa Extraordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
No painel do Senado da República, marcaram
presença 61 Senadores da República.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício nº 122/2010-GSMP
Brasília, 2 de março de 2010
Assunto: Comunicação
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimento, informo a Vossa
Excelência que por imperiosa necessidade em face de
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compromisso urgente e inadiável, não me foi possível
participar da posse do Presidente do Uruguai, José
Mujica, bem como do Seminário sobre a Experiência
de Construção Unitária Unitária da Frente Ampla, realizado na cidade de Montevidéo, Uruguai.
Agradecendo a atenção, renovo protestos de
elevada consideração. – Senador Marconi Perillo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Assunto: Comunicação
Senhor Presidente, comunico a Vossa Excelência que tendo estado um Senado Federal na data de
ontem, inclusive participado da Sessão da Comissão
de Assuntos Econômicos, conforme lista de comparecimento que ora anexo, por lapso deixei de registrar
minha presença no painel eletrônico do Plenário.
Assim sendo, solicito a Vossa Excelência que
faça a consignação da minha presença na data de 2
de março de 2010.
Brasília, 3 de março de 2010. – Senador Renan
Calheiros.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 50, DE 2009
Altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação,
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para excluir da Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal os trechos
rodoviários urbanos que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam excluídos da Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante
do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, os trechos
rodoviários urbanos com a seguinte descrição:

Entr. ES-010 (Carapina/Aeroporto)( km 0,0) ao Acesso Norte Vitória
(km 2,9 )

Unidade da
Federação

Extensão
(km)

ES

2,9

Entr. Acesso Norte Contorno do Mestre Álvaro (km 249) ao Acesso a
Serra Sede(km 254,6)

ES

5,6

Acesso a Serra Sede (km 254,6) ao Entr. ES-010 (A) (Laranjeiras) (
km 266,5)

ES

11,9

Entr. ES-080 (A) (Laranjeiras) (km 266,5) ao Entr. ES-080 (B) (Carapina)
(km 268,8)

ES

2,3

Entr. ES-010 (B) (Carapina) ( km 268,8) ao Entr. Acesso Sul Contorno
Mestre Álvaro (km 275)

ES

6,2

Entr.. BR-482 (km 00) ao Entr. ES-080 (Travessia de Colatina) (km
7,5)

ES

7,5

ES

1,3

ES

2,4

ES

3,4

ES

8,4

Vitória (km 00) ao Entr. ES-060 (São Torquato) (km 1,3)
Entr. ES-060 (São Torquato) (km 1,3) ao Entr. ES-080 (Campo Grande)
(km 3,7 )
Entr. ES-080 (Campo Grande) (km 3,7) ao Entr. BR-101 (A) (km 7,1)
Entr. BR-101 (A) (km 7,1) ao Entr. BR-101 (B) (km 15,5) (trecho comum
com a BR-101, do km 294,3 ao km 302,7)
Entr. BR-101 – Km 0,0
ES

Parágrafo único. As necessárias adaptações na
descrição das rodovias objeto desta Lei serão promovidas pelo Poder Executivo em atendimento aos critérios
estabelecidos no Plano Nacional de Viação.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justiﬁcação
Ao aprovar o Plano Nacional de Viação (PNV), a
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, almejava dotar
o Brasil da infraestrutura de transportes necessária à
livre movimentação de passageiros e cargas, integrando
as mais distantes regiões do território nacional.
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Um plano de tamanha envergadura, contudo,
deveria manter-se permeável às variáveis sociais e
econômicas que, ao longo do tempo, tendem a exigir
adaptações. Por essa razão, o art. 9º da própria Lei previa sua revisão “de cinco em cinco anos”, o que lamentavelmente não ocorreu, embora proposição legislativa
nesse sentido tramite no Congresso Nacional.
Uma das adaptações necessárias refere-se aos
trechos urbanos das rodovias federais. Em muitos
casos, em virtude da expansão veriﬁcada nos municípios que perpassam, esses segmentos rodoviários
perderam as características de uma rodovia federal,
devendo passar à jurisdição local.
É o caso dos trechos rodoviários de que trata a
presente proposição. Como reconhece o próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), por meio de sua Superintendência Regional no
Estado do Espírito Santo, é possível a municipalização
desses trechos, seja pela notória prevalência das funções locais nessas vias, seja pela iminente construção
do contorno rodoviário da cidade de Serra, o que permitirá o deslocamento do tráfego regional.
Para tanto, a presente proposição exclui os mencionados trechos rodoviários da Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal. Tal procedimento atende ao disposto no art. 4º da própria Lei nº
5.917, de 1973, quando estabelece que “as rodovias
ou trechos de rodovias (...) que não constem do Plano Nacional de Viação (...) passam automaticamente
para a jurisdição da unidade da federação em que se
localizem”.
São essas as razões pelas quais esperamos
contar com o apoio dos membros do Congresso Nacional para o presente projeto de lei. – Senador Magno Malta.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Regulamento
Aprova o Plano Nacional de Viação e
dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Viação
(PNV) de que trata o artigo 8º, item XI, da Constituição
Federal, representado e descrito complementarmente
no documento anexo contendo as seguintes seções:
1. Conceituação Geral, Sisteria Nacional de Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1. conceituação;
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2.2 nomenclatura e relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrantes do
Plano Nacional de Viação.
3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação;
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes do Plano Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4.1 conceituação;
4.2 relação descritiva dos portos marítimos, ﬂuviais e lacustres do Plano Nacional de Viação.
5. Sistema Hidroviário Nacional:
5.1 conceituação;
5.2 relação descritiva das vias navegáveis interiores do Plano Nacional de Viação.
6. Sistema Aeroviário Nacional:
6.1 conceituação;
6.2 relação descritiva dos aeródromos do Plano
Nacional de Viação.
7 – Sistema Nacional dos Transportes Urbanos
(Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
7.1 – Conceituação (Incluído pela Lei nº 6.261,
de 14.11.1975)
7.1.0 – O Sistema Nacional dos Transportes
Urbanos compreende o conjunto dos sistemas metropolitanos e sistemas municipais nas demais áreas
urbanas, vinculados à execução das políticas nacionais
dos transportes e do desenvolvimento urbano. (Incluído
pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
7.1.1 – Os sistemas metropolitanos e municipais compreendem: (Incluído pela Lei nº 6.261, de
14.11.1975)
a) a infra-estrutura viária expressa e as de articulação com os sistemas viários federal, estadual e municipal; (Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
b) os sistemas de transportes públicos sobre trilhos (metrô, ferrovia de subúrbio e outros), sobre pneus,
hidroviários e de pedestres, operados nas áreas urbanas; (Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
c) as conexões intermodais de transportes, tais
como estacionamentos, terminais e outras; (Incluído
pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
d) estrutura operacional abrangendo o conjunto de atividades e meios estatais de administração,
regulamentação, controle e ﬁscalização que atuam
diretamente no modo de transportes, nas conexões
intermodais e nas infra-estruturas viárias e que possibilitam o seu uso adequado. (Incluído pela Lei nº
6.261, de 14.11.1975)
7.1.2 – Os sistemas metropolitanos e municipais se conjugam com as infra-estruturas e estruturas
operacionais dos demais sistemas viários localizados
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nas áreas urbanas. (Incluído pela Lei nº 6.261, de
14.11.1975)
7.1.3 – Não se incluem nos sistemas metropolitanos e municipais, pertencentes ao Sistema Nacional
dos Transportes Urbanos, as infra-estruturas e respectivas estruturas operacionais dos demais sistemas
nacionais de viação, localizados nas áreas urbanas.
(Incluído pela Lei nº 6.261, de 14.11.1975)
§ 1º Os sistemas mencionados nas seções 2, 3,
4, 5 e 6, citadas englobam as respectivas redes construídas e previstas.
§ 2º As localidades intermediárias constantes das
redes previstas que ﬁguram nas relações descritivas
constantes das seções 2.2 e 3.2 citadas, não constituem
pontos obrigatórios de passagem, mas ﬁguram apenas
como indicação geral da diretriz das vias consideradas,
sendo o seu traçado deﬁnitivo ﬁxado pelo Poder Executivo, após estudos técnicos e econômicos.
§ 3º Os órgãos federais das diferentes modalidades de transporte deverão elaborar as respectivas
cartas geográﬁcas em escala conveniente, que permita
distinguir e identiﬁcar facilmente as diretrizes viárias
com seus pontos de passagem, assim como os portos e aeródromos, conforme as relações descritivas do
Plano Nacional de Viação de que trata esta lei.
Art 2º O objetivo essencial do Plano Nacional de
Viação é permitir o estabelecimento da infra-estrutura
de um sistema viário integrado, assim como as bases
para planos globais de transporte que atendam, pelo
menor custo, às necessidades do País, sob o múltiplo
aspecto econômico-social-político-militar.
Art 3º O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento,
instituídos pelo Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, modiﬁcado pelo Ato Complementar nº
76, de 21 de outubro 1969, e Lei Complementar nº 9,
de 11 de dezembro de 1970 obedecidos, especialmente
os princípios e normas fundamentais seguintes, aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, e inclusive
à navegação marítima, hidroviária e aérea:
a) a concepção de um sistema nacional de transportes uniﬁcado deverá ser a diretriz básica para os
diversos planejamentos no Setor, visando sempre a
uma cordenação racional entre os sistemas federal,
estaduais e municipais, bem como entre todas as modalidades de transporte;
b) os planos diretores e os estudos de viabilidade
técnico-econômica devem visar à seleção de alternativas mais eﬁcientes, levando-se em conta possíveis
combinações de duas ou mais modalidades de transporte devidamente coordenadas e o escalonamento
de prioridades para a solução escolhida;
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c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da
capacidade ociosa dos sistemas existentes, para, em
etapas subseqüentes, cuidar-se de sua expansão;
c) dar-se-á preferência ao aproveitamento da
capacidade ociosa dos sistemas existentes. (Redação
dada pela Lei nº 6.630, de 16.4.1979)
d) a política tarifária será orientada no sentido
de que o preço de cada serviço de transporte reﬂita
seu custo econômico em regime de eﬁciência. Nestas
condições, deverá ser assegurado o ressarcimento, nas
parcelas cabíveis, das despesas de prestação de serviços ou de transportes antieconômicos que venham
a ser solicitados pelos poderes públicos;
e) em conseqüência ao princípio anterior, será
assegurada aos usuários a liberdade de escolha da
modalidade de transporte que mais adequadamente
atenda às suas necessidades;
f) a execução das obras referentes ao Sistema
Nacional de Viação, especialmente as previstas no Plano Nacional de Viação, deverá ser realizada em função
da existência prévia de estudos econômicos, que se
ajustem às peculiaridades locais, que justiﬁquem sua
prioridade e de projetos de engenharia ﬁnal;
g) a aquisição de equipamentos ou execução
de instalações especializadas serão precedidas de
justiﬁcativa, mediante estudos técnicos e econômicoﬁnanceiros;
h) a adoção de quaisquer medidas organizacionais, técnicas ou técnico-econômicas no Setor, deverão
compatibilizar e integrar os meios usados aos objetivos
modais e intermodais dos transportes, considerado o
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico mundial. Evitar-se-á, sempre que possível, o emprego de métodos,
processos, dispositivos, maquinarias ou materiais superados e que redundem em menor rentabilidade ou
eﬁciência, face àquele desenvolvimento;
i) tanto os investimentos na infra-estrutura como
a operação dos serviços de transportes reger-se-ão por
critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as necessidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e
as de caráter social, inadiáveis, deﬁnidas e justiﬁcadas
como tais pelas autoridades competentes, vinculandose, porém, sempre aos menores custos, e levadas em
conta outras alternativas possíveis;
j) os recursos gerados no Setor Transportes serão destinados a ﬁnanciar os investimentos na infraestrutura e na operação dos serviços de transporte de
interesse econômico. Os projetos e atividades destinados a atender as necessidades de Segurança Nacional e as de caráter social, inadiáveis, deﬁnidas como
tais pelas autoridades competentes, serão ﬁnanciados
por recursos especiais consignados ao Ministério dos
Transportes;
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l) os investimentos em transportes destinados
a incrementar o aproveitamento e desenvolvimento
de novos recursos naturais serão considerados como
parte integrante de projetos agrícolas, industriais e de
colonização; sua execução será condicionada à análise dos benefícios e custos do projeto integrado e as
respectivas características técnicas adequar-se-ão às
necessidades daqueles projetos;
m) os investimentos em vias de transportes, portos e aeroportos, nas áreas metropolitanas e demais
áreas urbanas, deverão ser coordenados por planos
diretores e/ou projetos especíﬁcos e compatibilizados
com os planos de desenvolvimento urbano, visando
obter uma circulação eﬁciente de passageiros e cargas,
garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo
possibilidades de expansão sem prejuízo da racionalidade na localização das atividades econômicas e das
zonas residenciais.
m) os sistemas metropolitanos e municipais dos
transportes urbanos deverão ser organizados segundo planos diretores e projetos especíﬁcos, de forma
a assegurar a coordenação entre seus componentes
principais, a saber: o sistema viário, transportes públicos, portos e aeroportos, tráfego e elementos de conjugação visando a sua maior eﬁciência, assim como a
compatibilização com os demais sistemas de viação
e com os planos de desenvolvimento urbano, de forma a obter uma circulação eﬁciente de passageiros e
cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e
aéreo possibilidades de expansão, sem prejuízo da racionalidade na localização das atividades econômicas
e das habitações. (Redação dada pela Lei nº 6.261,
de 14.11.1975)
Art 4º As rodovias ou trechos de rodovia, já
construídos e constantes do Plano Nacional de Viação aprovado pela Lei nº 4.592, de 29 de dezembro
de 1964, e alterações posteriores e que não constem
do Plano Nacional de Viação aprovado por esta lei,
passam automaticamente para a jurisdição da Unidade da Federação em que se localizem.
Art 5º Poderão ser considerados como complementando e integrando uma via terrestre do Plano
Nacional de Viação os acessos que sirvam como facilidades de caráter Complementar para o usuário, desde
que estudos preliminares indiquem sua necessidade
e viabilidade ﬁnanceira ou haja motivo de Segurança
Nacional, obedecendo-se às condições estabelecidas
por decreto.
Art 6º As vias de transporte, portos e aeródromos
constantes do Plano Nacional de Viação ﬁcam, sejam
quais forem os regimes de concessão e de propriedade
a que pertençam, subordinadas às especiﬁcações e
normas técnicas aprovadas pelo Governo Federal.
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Art 7º Os recursos provenientes do Orçamento
Geral da União e de Fundos especíﬁcos, destinados
ao Setor Transportes, não poderão ser empregados
em vias, portos e aeródromos que não constem de
programas ou planos, oﬁciais, anuais ou plurianuais,
enquadrados nos respectivos sistemas de viação, obedecidos os demais dispositivos legais concernentes.
Art 8º Os recursos que tenham sido destinados
para atendimento das obras constantes do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei número 4.592, de
29 de dezembro de 1964 serão transferidos automaticamente para a execução das mesmas obras consideradas no Plano de que trata esta lei, independentemente de qualquer formalidade.
Art 9º O Plano Nacional de Viação será, em princípio, revisto de cinco em cinco anos.
Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias
da vigência desta Lei, o Conselho Nacional de Transportes estabelecerá a sistemática do planejamento e
implantação do Plano Nacional de Viação obedecidos
os princípios e normas fundamentais, enumerados
no artigo 3º.
Art 10. Os Estados, Territórios, Distrito Federal e
Municípios elaborarão e reverão os seus Planos Viários
com a ﬁnalidade de obter-se adequada articulação e
compatibilidade entre seus sistemas viários e destes
com os sistemas federais de Viação.
§ 1º O atendimento ao disposto neste artigo, no
que se refere a planos e sistemas rodoviários, é condição essencial à entrega, pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER), das parcelas cabíveis àquelas Unidades Administrativas, do Imposto
Único sobre Lubriﬁcantes e Combustíveis Líquidos e
Gasosos, somente sendo lícito aos Estados, Distrito
Federal e Municípios aplicarem recursos oriundos daquele imposto nos seus Sistemas Rodoviários, quando
estes se harmonizem e se integrem entre si e com o
Sistema Rodoviário Federal.
§ 2º Para atendimento ao disposto na legislação
em vigor, especialmente no artigo 21, do Decreto-lei
número 512, de 21 de março de 1969, o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem estabelecerá a sistemática de veriﬁcação da compatibilidade e adequação,
do planejamento e implementação dos Planos Rodoviários dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e
dos Municípios, ao Plano Nacional de Viação.
§ 3º A sistemática de que trata o parágrafo anterior estabelecerá a forma e os prazos em que serão
prestadas as informações necessárias à veriﬁcação
mencionada e proverá normas organizacionais, de
planejamento, de execução e de estatística, como
orientação para os setores rodoviários dos Estados,
dos Territórios, do Distrito Federal e dos Municípios,

8

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de modo a obter seu funcionamento harmônico e efetivamente integrado num sistema rodoviário de âmbito
nacional.
Art 11. Os Planos Rodoviários dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, serão elaborados e implementados dentro de Sistemática semelhante à do
Plano Nacional de Viação e deverão, no prazo máximo
de cento e oitenta dias após a publicação desse Plano,
ser submetidos ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, que os apreciará, encaminhando-os ao
Conselho Nacional de Transportes.
Art 12. Após cento e oitenta dias da publicação
dos Planos Rodoviários Estaduais, os Municípios deverão apresentar seus planos rodoviários aos orgãos
competentes dos Estados em que se situam.
§ 1º Os órgãos rodoviários estaduais aprovarão
os Planos Rodoviários Municipais, dando imediata
ciência ao Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
§ 2º Desde que não haja incompatibilidade com
os Planos Rodoviários Municipais, Estaduais e o Plano
Nacional de Viação, poderão ser elaborados Planos
Rodoviários Vicinais Intermunicipais pelos órgãos rodoviários estaduais, de comum acordo com os Municípios interessados.
§ 3º Basicamente, a competência executiva e
político-administrativa das rodovias vicinais intermunicipais, não consideradas rodovias estaduais, caberá
aos respectivos municípios em que se situarem.
Art 13. O caput do artigo 12 e seu parágrafo 4º
do Decreto-lei nº 61, de 21 de novembro de 1966, passam a ter, respectivamente, a seguinte redação, mantidas as alterações introduzidas nos demais parágrafos
desse artigo, pelo art. 5º do Decreto-lei nº 343, de 28
de dezembro de 1967:
“Art. 12. Os Estados e o Distrito Federal somente
receberão as suas quotas do Fundo Rodoviário Nacional após demonstrarem perante o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem a destinação e
aplicação daqueles recursos, de acordo com a legislação vigente.
§ 4º A inobservância dos prazos a que se referem os parágrafos anteriores, salvo se prorrogados por
motivo de força maior, a critério do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, determinará retenção
automática das quotas a serem distribuídas”.
Art 14. O item I e o parágrafo 4º, do artigo 14, do
Decreto-Iei nº 61, de 21 de novembro de 1966, passam
a ter, respectivamente, a seguinte redação:
“Art. 14. ................................................
I – No máximo dez por cento em rodovias substitutivas de linhas férreas federais
reconhecidamente antieconômicas.
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..............................................................
4º As rodovias substitutivas de Iinhas
férreas federais reconhecidamente antieconômicas poderão ter sua jurisdição ou conservação a cargos dos órgãos rodoviários estaduais
ou municipais, concernentes”.
§

Art 15. O artigo 21, do Decreto-lei nº 512, de 21
de março de 1969, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 21. Os recursos previstos no artigo
anterior, a serem distribuídos trimestralmente pelo DNER, serão integralmente aplicados
pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e
Territórios, na execução dos planos rodoviários
estaduais, municipais ou territoriais, os quais
deverão se articular e compatibilizar com as
diretrizes deste Decreto-lei e do Plano Nacional de Viação, de modo a obter-se um sistema
rodoviário integrado de âmbito nacional”.
Art 16. Os parágrafos 1º e 2º, do artigo 21, do
Decreto-lei nº 512, de 21 de março de 1969, passam
a ter, respectivamente, a seguinte redação:
“§ 1º Para cumprimento do disposto neste
artigo, os Estados, Territórios e Distrito Federal
deverão submeter suas programações rodoviárias (orçamentos anuais e plurianuais) e relatórios
detalhados de atividades ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de acordo com
as normas e padrões que este órgão estipular.
§ 2º Os Municípios submeterão suas programações rodoviárias (orçamentos anuais e
plurianuais) e relatórios detalhados à aprovação
das autoridades estaduais respectivas, na forma
que estas determinarem, atendidas, dentro do
possível, a homogeneidade com as normas e
padrões mencionados no parágrafo anterior’’.
Art 17. A alínea h , do artigo 4º, do Decreto-lei
nº 799, de 28 de agosto de 1969, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
h) manifestar-se sobre os Planos Rodoviários que os Estados, Territórios e Distrito
Federal lhe submeterem, através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem”.
Art 18. O artigo 1º do Decreto-lei nº 1.164, de
1º de abril de 1971, modiﬁcado pelo Decreto-lei nº
1.243, de 30 de outubro de 1972, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º São declaradas indispensáveis à
segurança e ao desenvolvimento nacionais, na
região da Amazônia Legal, deﬁnida no artigo
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2º, da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966,
as terras devolutas situadas na faixa de cem
quilômetros de largura, em cada lado do eixo
das seguintes rodovias já construídas, em
construção ou projetadas:
I – BR-230 (Transamazônica) – Trecho:
Estreito – Altamira – Itaítuba – Humaitá, na
extensão aproximada de 2.300 km;
Il – BR-425 – Trecho: Abunã – GuajaraMirim, na extensão aproximada de 130 km;
Ill – BR-364 – Trecho: Porto Velho – Abunã
– Rio Branco – Feijó – Cruzeiro do Sul – Japiim,
na extensão aproximada de 1.000 km;
IV – BR-317 – Trecho: Lábrea – Boca do
Acre – Rio Branco – Xapuri – Brasiléia – Assis
Brasil, na extensão aproximada de 880 km;
V – BR-230 (Transamazônica) – Trecho
Humaitá-Lábrea, na extensão aproximada de
230 km;
VI – BR-319 – Trecho: Manaus-HumaitáPorto Velho, na extensão aproximada de 760
km; (Vide Lei nº 6.337, de 4.6.1976)
VII – BR-174 – Trecho: Manaus-Caracaraí-Boa Vista-Fronteira com a Venezuela, na
extensão aproximada de 970 km;
VIII – BR-401 – Trecho: Boa Vista-Fronteira com a Guiana, na extensão aproximada
de 140 km;
IX – BR-364 – Trecho: Cuiabá-VilhenaPorto Velho, na extensão aproximada de 1.400
km;
X – BR-163 – Trecho: Cuiabá-CachimboSantarém – Alenquer-Fronteira com o Suriname, na extensão aproximada de 2.300 km;
XI – BR-156 – Trecho: Macapá-Oiapoque,
na extensão aproximada de 680 km; (Vide Decreto Lei nº 1.868, de 30.3.1981)
XII – BR-080 – Trecho: Rio Araguaia-Cachimbo-Jacareacanga – Careiro, na extensão
aproximada de 1.800 km;
XIII – BR-010/226/153 – Trecho: Porto
Franco-Paralelo 13 (no Estado de Goiás), na
extensão aproximada de 900 km;
XIV – BR-010/230 – Trecho: Guamá-Carolina, na extensão aproximada de 600 km;
XV – BR-070 – Trecho: Rio-AraguaiaCuiabá, na extensão aproximada de 470 km;
XVI – BR-307 – Trecho: Cruzeiro do SulBenjamin Constante-Içana-Cucui (Fronteira
com a Venezuela) e suas ligações com as
localidades de Elvira (BR-411) e Caxias (BR413), na fronteira com o Peru, sendo a extensão total aproximada de 1.750 km;
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XVII – BR-210 – Trecho: Macapá-Caracaraí-Içana-Mitu (Fronteira com a Colômbia),
na extensão aproximada de 2.450 km;
XVIII – BR-158 – Trecho: São Félix do
Araguaia-Xavantina-Barra do Garças, na extensão aproximada de 630 km.
Parágrafo único. Os pontos de passagem
e as extensões dos trechos planejados serão
ﬁxados deﬁnitivamente pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, após os
estudos técnicos e topográﬁcos ﬁnais”.
Art 19. Enquanto não for estabelecida nova sistemática preconizada no artigo 10 e seus parágrafos desta lei,
assim como no artigo 21 e seus parágrafos, do Decretolei número 512, de 21 de março de 1969, modiﬁcados
pelo artigo 16 da presente lei, continuarão em vigor as
disposições da legislação que trata do assunto.
Art 20. A classiﬁcação dos portos e aeródromos
será feita pelo Poder Executivo, segundo os critérios
que avaliem e escalonem a sua importância econômica
em função das regiões, áreas ou atividades servidas
pelos mesmos, ressalvados os interesses da Segurança Nacional.
§ 1º Dentro de cento e vinte dias da vigência
desta lei, o Conselho Nacional de Transportes apresentará Projeto, dispondo sobre a classiﬁcação dos
portos marítimos, ﬂuviais e lacustres, que integrem o
Sistema Portuário Nacional.
§ 2º Os nomes dos aeródromos e aeroportos
existentes só poderão ser modiﬁcados quando houver
necessidade técnica dessa alteração.
Art 21. É mantido o Plano Aeroviário Nacional
de que trata o Decreto-lei nº 270, de 28 de fevereiro
de 1967, observada sua compatibilidade com as disposições desta lei e atendidas as demais deﬁnições
do Código Brasileiro do Ar (Decreto-lei nº 32, de 18 de
novembro de 1966).
Art 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as Leis nºs 4.540, de 10 de dezembro de 1964; 4.592, de 29 de dezembro de 1964
e 4.906, de 17 de dezembro de 1965, e os Decretosleis nºs 143, de 2 de fevereiro de 1967 e 514, de 31 de
março de 1969, e demais disposições em contrário.
Brasília, 10 de setembro de 1973; 152º da Independência e 85º da República. – EMÍLIO G. MÉDICI
– Alfredo Buzaid – Adalberto de Barros Nunes – Orlando Geisel – Antônio Delﬁm Netto – Mário David
Andreazza – J. Araripe Macêdo – João Paulo dos
Reis Velloso – José Costa Cavalcanti.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.
de 12.9.1973
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 51, DE 2010
Dispõe sobre a inscrição do nome do
Padre Roberto Landell de Moura no Livro
dos Heróis da Pátria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inscreva-se o nome do Padre Roberto
Landell de Moura no Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.
Parágrafo único. A inscrição se fará pelo transcurso do sesquicentenário de nascimento do homenageado, a ocorrer no dia 21 de janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Padre Roberto Landell de Moura, apesar do
ostracismo a que foi relegado, é o pioneiro na transmissão da voz humana por ondas eletromagnéticas no
mundo. Pela condição periférica que o Brasil ostentava no concerto das nações, no início do Século XX, e
pela própria descrença de autoridades e de industriais
brasileiros, esse padre-cientista não alcançou o devido reconhecimento no panteão dos empreendedores
nacionais. Com a iniciativa de inscrever o nome desse
brasileiro entre os heróis nacionais, pretendemos resgatar a relevância desse inventor.
Gaúcho, nascido em Porto Alegre em 1861, após
estudar em escolas públicas e religiosas ingressou na
Escola Politécnica do Rio de Janeiro (1878), de onde
seguiu para o Colégio Pio Americano, em Roma. Formado em Teologia em 1886, na Universidade Gregoriana,
ordenou-se padre e retornou ao Brasil. Ao lado da formação religiosa, aproveitou para estudar Física e Química,
tornando-se um pesquisador e um inventor de mão-cheia.
Ao longo de sua vida religiosa, conduziu pesquisas sobre
a possibilidade de enviar e receber sons e sinais pelo ar,
a grandes distâncias, e sem a ajuda de ﬁos.
Entretanto, tal prática cientíﬁca e técnica se dava
sem qualquer patrocínio oﬁcial ou privado. Tinha o pesquisador que arcar com seus experimentos e, ainda por
cima, conduzir uma atarefada carreira de religioso.
A primeira transmissão realizada por Landell de
Moura ocorreu no dia 16 de julho de 1899 e foi documentada pelo jornal O Estado de São Paulo. Outra, realizada
em 3 de junho de 1900, na Avenida Paulista e no Morro
de Santana, em São Paulo, foi igualmente noticiada pelo
Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro.
Em 1901, pioneiramente, ele requereu a patente
da invenção do rádio. Não obstante essa posição de
vanguarda, a invenção dessa tecnologia é publicamente
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atribuída a Guglielmo Marconi, o qual havia inventado
o telégrafo sem ﬁo em 1894, mas que só foi capaz de
transmitir a voz humana em 1914.
As realizações de Landel de Moura foram reconhecidas até mesmo nos Estados Unidos da América,
onde teve noticiadas suas experiências no New York
Herald, em 12 de outubro de 1902. Naquele país, em
1904, o cientista brasileiro obteve a patente para o
transmissor de ondas, o telefone sem ﬁo e para o telégrafo sem ﬁo. Não obstante todas essas conquistas,
Landell não obteve reconhecimento no Brasil, onde foi
taxado, injustamente, de maluco.
Como pesquisador e cientista de vanguarda que
era, em verdade, Landell de Moura foi um precursor das
telecomunicações da era moderna: ele também projetou
a televisão, o teletipo e o controle remoto por rádio. Entretanto, seu reconhecimento não foi possível, tendo em vista
a posição de atraso cientíﬁco, tecnológico e industrial em
que se encontrava o Brasil, no início do século XX.
Falecido em 1928, sem ver reconhecidos seus inventos, Padre Landell é considerado, informalmente, como
patrono das telecomunicações e do radioamadorismo.
Por intermédio desta proposição, pretendemos
nos engajar no movimento que busca o reconhecimento
do Padre Roberto Landell de Moura como o inventor
do rádio. – Senador Sérgio Zambiasi.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 52, DE 2010
(Do Senador Renan Calheiros)
Altera a Lei nº 11.340, de 07 de agosto
de 2006, a Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 e a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei assegura a estabilidade no emprego às mulheres em situação de violência doméstica, amplia a licença maternidade, aumenta o número
de horas para ﬁns de amamentação, garante períodos
para acompanhamento de crianças e adolescentes com
deﬁciência, bem como para participação em reuniões
escolares dos ﬁlhos, estende ao empregado viúvo ou
responsável pelos ﬁlhos o direito ao reembolso-creche
e prevê dedução tributária para as despesas com o
mencionado reembolso.
Art. 2º Dê-se a seguinte redação ao inciso II, do
§2º, do artigo 9º, da Lei nº 11.340, de 07 de agosto
de 2006.
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Art. 9o ...................................................
..............................................................
II - manutenção do vínculo trabalhista,
quando necessário o afastamento do local de
trabalho, por até seis meses, assegurando-se
a estabilidade no emprego por doze meses,
contados da data do retorno às atividades
laborais.
Art. 3º Dê-se a seguinte redação aos artigos
392, 392-A e 396, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943.
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 180 (cento e
oitenta) dias, sem prejuízo do emprego e do
salário.
..............................................................
Art. 392-A .............................................
§ 1o No caso de adoção ou guarda judicial
de criança até 1 (um) ano de idade, o período
de licença será de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 2o No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4
(quatro) anos de idade, o período de licença
será de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3o No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até
8 (oito) anos de idade, o período de licença
será de 90 (noventa) dias.
..............................................................
..............................................................
Art. 396 - Para amamentar o próprio ﬁlho,
até que este complete 01 (um) ano de idade,
a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 3 (três) descansos especiais, de meia
hora cada um.
Art.4º Aplica-se o previsto no artigo 5º da Lei nº
11.770, de 09 de setembro de 2008, nas hipóteses de
licença maternidade referidas no artigo anterior.
Art. 5º Acrescentem-se o seguinte Artigo 11-A e
22-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente).
Art. 11-A É assegurado à mãe ou responsável, 07 (sete) dias por ano para acompanhamento de criança ou adolescente com
deﬁciência, sem prejuízo da remuneração ou
dos direitos previdenciários.
..............................................................
Art. 22-A É assegurada à mãe ou responsável, por criança ou adolescente, 01 (um) dia
por mês para participar de reunião escolar, que
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deverá ser comprovada por documento emitido pela respectiva instituição educacional, no
prazo de 5 (cinco) dias após a reunião.
Art. 6º Ficam as empresas e empregadores autorizados a adotar o sistema de Reembolso-Creche, nos
termos do regulamento, em substituição à exigência
contida no § 1º, do art. 389, da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.
§1º O reembolso-creche deverá cobrir, integralmente, despesas efetuadas com o pagamento da
creche de livre escolha da empregada-mãe, ou outra
modalidade de prestação de serviço desta natureza,
para crianças com idade até 06 anos e 11 meses de
idade.
§2º o benefício de que trata este artigo será concedido aos empregado viúvo, responsável pela criança
ou que detenha a guarda dos ﬁlhos.
Art. 7º Poderão ser deduzidos, para ﬁns de tributação da renda e proventos de qualquer natureza,
os valores despendidos com o Reembolso-Creche,
de que trata o artigo 6º desta Lei, conforme dispuser
o regulamento, a ser editado no prazo de até 90 dias
da publicação desta lei.
Art. 8º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, estimará o montante da renúncia ﬁscal decorrente
do disposto nesta Lei e incluirá no demonstrativo a que
se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
Este projeto de lei, por meio da alteração de legislações especíﬁcas, procura aperfeiçoar os direitos
inerentes às mulheres, sobretudo no âmbito das relações familiares e proﬁssionais.
A lei Maria da Penha já assegura a possibilidade
de afastamento por até 6 meses do trabalho, de mulheres em situação de violência doméstica, sem prejuízo da remuneração. Estamos propondo, no âmbito
deste projeto de lei, que, após o retorno da mulher ao
seu emprego, lhe seja concedida a estabilidade pelo
período de 12 meses. Com isso, pretendemos ampliar
as garantias das mulheres que estão naquela situação
de violência, de forma a que a estabilidade na sua relação empregatícia não seja afetada pela ausência já
autorizada em lei.
Esta Casa aprovou, em 2007, a ampliação da licença maternidade para 180 dias, no âmbito do Programa
Empresa-Cidadã, criado pela Lei nº 11.770, de 09 de
setembro de 2008. Nos moldes desta lei, tem-se uma
prorrogação facultativa de 60 dias para a licença mater-

12

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nidade, estimulada por benefício de natureza tributária.
Face ao exposto, este projeto de lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dá deﬁnititividade à
ampliação dos 60 dias, sem perder de vista as isenções
ﬁscais já autorizadas na legislação. Em conseqüência,
a empregada gestante passa a ter direito à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo
do emprego e do salário, o que se estende ao caso de
adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de
idade. Na hipótese de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade,
o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. Já
no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir
de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período
de licença será de 90 (noventa) dias. Ainda nas modiﬁcações propostas para a CLT, o projeto de lei amplia de
dois para 3 (três) os descansos especiais, de meia hora
cada um, para amamentar o próprio ﬁlho, até que este
complete 01 (um) ano de idade. Acreditamos que essa
medida é fundamental no caminho de aperfeiçoamento
das regras de proteção à maternidade.
Um dos principais problemas atuais vivenciados
pelas mulheres no mercado de trabalho é conciliar a rotina atribulada do emprego com as suas tarefas de mãe.
Por isso mesmo, estamos propondo em nível do Estatuto
da Criança e do Adolescente, a garantia de 07 dias por
ano, para que crianças e adolescentes com deﬁciência
possam ser acompanhados pela mãe ou responsável,
sem prejuízo da remuneração destes. Além disso, pretendemos assegurar à mãe ou responsável por criança
ou adolescente 01 (um) dia por mês para participar de
reunião escolar, que deverá ser comprovada por documento emitido pela respectiva instituição educacional,
no prazo de 5 (cinco) dias após a reunião. A garantia
desses direitos de acompanhamento dos ﬁlhos contribui para a estabilização das relações familiares, com
efeitos positivos no próprio desempenho das mulheres
nas suas mais diversas atividades.
A CLT prevê que os estabelecimentos, em que
trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais
de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob
vigilância e assistência os seus ﬁlhos no período da
amamentação. Em função do poder de legislar das
convenções coletivas das diferentes categorias proﬁssionais, poder este autorizado pelo art. 444 da CLT e
enaltecido pelo art. 7º, XXVI da Constituição Federal
de 1988, substituiu-se aquela exigência da CLT pela
adoção do chamado Reembolso-Creche. Tal sistema
baseia-se no pagamento direto à empregada mãe,
da importância por ela despendida em creche de sua
livre escolha, nos termos da Portaria nº 3.296, de 03
de Setembro de 1986. O reembolso-creche deverá
cobrir, integralmente, despesas efetuadas com o pagamento da creche de livre escolha da empregadamãe, ou outra modalidade de prestação de serviço
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desta natureza, para crianças com idade até 06 anos
e 11 meses de idade.
Com o projeto de lei que ora se justiﬁca, o reembolso-creche passa a ter previsão em lei, fortalecendo-o
como instituto jurídico. Adicionalmente, estamos estendendo o benefício ao empregado viúvo, responsável
pela criança ou que detenha a guarda dos ﬁlhos, reivindicação de entidades que representam as mulheres trabalhadoras do Brasil. Como forma de estimular
o pagamento do reembolso-creche e desonerar as
empresas, a proposição estabelece também a possibilidade de dedução do imposto de renda relativas a
essas despesas, que se dará na forma do regulamento, a ser editado no prazo de até 90 dias, contados da
data de publicação desta lei.
Por ﬁm, tendo em vista as renúncias ﬁscais previstas neste projeto, cuida-se para que sejam rigorosamente observados os preceitos da Lei Complementar
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Considerando, portanto, o alcance social amplo
deste projeto de lei, em benefício das mulheres brasileiras e da família como um todo, pede-se a sua rápida
tramitação nas Casas do Congresso Nacional, com o
apoio de todas as lideranças partidárias. – Senador
Renan Calheiros.
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão encaminhados
às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 159, DE 2010
Como membro da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, fundamentado no Art. 40,
inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa nos dias 8 e 9 do corrente.
Comunico que nos termos do art. 39, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, estarei ausente
do País, no mesmo período, em Missão Oﬁcial.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
São lidos os seguintes:

MARÇO 2010
05354

Quinta-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

13

Março de 2010

14

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Quinta-feira 4

05355

MARÇO 2010
05356

Quinta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão encaminhados
às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Larri Passos, em função de ser o primeiro brasileiro da
história a conquistar o título da categoria juvenil de um
Grand Slam, o Aberto da Austrália de 2010.
Requeiro ainda que o voto de aplauso seja levado
ao conhecimento do tenista Tiago Fernandes e de sua
equipe de treinamento na Academia Larri Passos.

REQUERIMENTO Nº 162, DE 2010

Justiﬁcação

Requeiro que o Senado Federal envie Voto de
Aplauso ao jornalista Pedro Ubiratan Campos de Carvalho, que no dia de hoje, três de março, receberá o Título
de Cidadão Honorário de Londrina, conferido pela Câmara Municipal de Londrina – PR. Paulo Ubiratan nasceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Formou-se em Jornalismo e Filosoﬁa pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretor da TV Piratini,
Rádio Farroupilha e Diário de Notícias de Porto Alegre.
Também foi fundador e diretor da TV Barriga Verde em
Florianópolis (SC), e diretor de programação da TV Guaíba, em Porto Alegre (RS). Na época do regime militar,
morou por dez anos no exterior, tendo passagem pela
Espanha, Portugal, Cuba e Chile. Chegou a Londrina
em 1985, e a convite de Walmor Macarini ingressou na
Folha de Londrina, trabalhando na editoria de polícia
ao lado do jornalista Edilson Leal, onde permaneceu por
14 anos. Sua história no rádio em Londrina começou
pela rádio Cruzeiro do Sul (hoje rádio CBN) e Tabajara
(hoje rádio Globo), tendo também ocupado a cheﬁa do
jornalismo da Rádio Alvorada. Em sua atividade como
repórter policial da Folha de Londrina, Paulo Ubiratan
participou da cobertura do maior assalto a banco ocorrido na cidade – o do Banco Banestado do calçadão da
Avenida Paraná. À época, ofereceu-se como refém, tendo auxiliado a intermediar as negociações entre polícia
e assaltantes, que deixaram o banco junto com reféns
em um ônibus em direção ao Estado de São Paulo. Os
reféns foram libertados pelo caminho e os assaltantes
posteriormente presos na divisa do Estado. Paulo Ubiratan é um proﬁssional da comunicação que pratica um
jornalismo responsável e compromissado com a informação e o esclarecimento do cidadão, envolvendo-se na
dinâmica da sociedade de forma participativa e produtiva.
O jornalista serve de exemplo à categoria, que nele tem
um modelo de atuação no bom jornalismo. É meritório,
portanto, que o Senado Federal também homenageie a
esse grande comunicador brasileiro.
Plenário do Senado, 3 de março de 2010. – Senador Flávio Arns.

O jovem tenista Tiago Fernandes está de parabéns
pelo seu triunfo no Aberto da Austrália, conquistado após
dois anos de treinos em Balneário Camboriú (SC), na
academia do técnico Larri Passos e sua talentosa equipe. O tenista Gustavo Kuerten, o Guga, por mais de 15
anos, foi acompanhado pelo treinador Larri Passos, tendo
obtido três títulos em Roland Garros (1997/2000/2001)
e liderado o ranking mundial por 43 semanas.
Em 2010, Larri Passos demonstrou a sua capacidade de seguir uma trajetória de êxito na formação
de jovens tenistas, após dois anos de treinos com
Tiago Fernandes, tenista que hoje é uma promissora
esperança de repetir os êxitos de nosso Guga no círculo proﬁssional.
Destaque-se, também, a meritória atuação do Instituto Larri Passos em benefício de dezenas de crianças
carentes, visando sua inclusão social e o treinamento
esportivo, atividades que merecem todo o apoio.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Senador Raimundo Colombo.

REQUERIMENTO Nº 163, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado nos
anais desta Casa, voto de aplauso ao tenista Tiago
Fernandes e à sua equipe de treinamento da Academia

REQUERIMENTO Nº 164, DE 2010
Requer Voto de Aplauso à Professora
Lília de Mello Padilha, pelo transcurso de
seu 90º aniversário.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso à Professora Lília de
Mello Padilha, residente no Rio de Janeiro, pelo transcurso de seu 90º aniversário, em 5 de março de 2010.
Requeiro, ainda este Voto de Aplauso seja levado
ao conhecimento da homenageada.
Justiﬁcação
Professora de História da Arte, a Srª Lília de Mello
Padilha é viúva de José Bastos Padilha, empresário
ﬂuminense e ex-presidente do Flamengo. Coube-lhe a
construção da sede do maior e mais estimado clube de
futebol do Brasil, no bairro da Gávea, Rio de Janeiro.
Descendente de tradicional família pernambucana,
ela é neta do ex-governador do Estado, Júlio de Mello.
Por sua trajetória de vida, ela é merecedora do Voto
de Aplauso que proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. _ Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 165, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Professor e Acadêmico amazonense
Áderson Pereira Dutra, em 17 de fevereiro
de 2010, em Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 17 de fevereiro, em Manaus, do Acadêmico,
professor e homem público Áderson Pereira Dutra.
Requeiro, ademais, que este Voto seja levado ao
conhecimento dos familiares do Dr. Áderson.
Justiﬁcação
Grande cultor das letras, o Professor, escritor e
homem público Áderson Pereira Dutra faleceu no ﬁnal
de fevereiro em Manaus, deixando vaga da cadeira nº
24 da Academia Amazonense de Letras, da qual era
um mais ilustres membros.
Amigo de meu pai, Senador Arthur Virgílio Filho
e de minha família, o Dr. Áderson já deixa saudades
entre seus numerosos amigos, colegas de Academia
e ex-alunos. Ele era catedrático de Direito Administrativo da Universidade Federal do Amazonas, da qual foi
Reitor no período de 1970 a 1977. Como professor de
Direito, conviveu com ilustres mestres, entre os quais
Aderson Meneses, Plínio Coelho, Samuel Benchimol,
Henoch Reis (Ministro do STJ), Jauary de Souza Marinho, entre outros.
Homem público de reconhecida capacidade, foi
diretor da Companhia de Eletricidade de Manaus e
Secretário de Justiça do Amazonas.
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O Voto de Pesar que requeiro é merecida homenagem póstuma a esse grande brasileiro.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 166, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em ata do Voto
de Pesar à família de Alex Teódolo da Silva (Pai Leco
Arolegi), militar aposentado, dedicado a luta do movimento negro catarinense e vinculado as tradições da
religião afro. Ele faleceu domingo (01/03).
Pai Leco envolveu-se desde cedo com as demandas dos negros da periferia de Florianópolis. Ultimamente era membro do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Florianópolis (COMPIR)
e ajudou na construção das últimas conferências da
promoção da Igualdade Racial nos níveis Municipal,
Estadual e Nacional.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Relatório Final nº 2, de 2010,
da Subcomissão Temporária criada nos termos do Requerimento nº 6, de 2008-CMA, com a ﬁnalidade de
participar e acompanhar as atividades do Fórum das
Águas das Américas e do V Fórum Mundial da Água.
O Relatório lido vai à publicação e será encaminhado às autoridades competentes.
É o seguinte o relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 18, de 2010 (nº
199/2010, na origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº 246, de 2010, proferido nos autos do processo TC 018.213/2009-3, referente a ﬁscalização dos atos praticados pelo Banco
do Brasil e pela Caixa Econômica Federal com amparo
na Lei nº 11.908/2009.
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A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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 arts.
354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
lido anteriormente o Parecer nº 110, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 66, de 2005 (nº 3.588/2000,
na Casa de origem, do Deputado Wanderval Santos),
que dispõe sobre a colocação de placas informativas
nas rodovias que forem objeto de delegação ou concessão e dá outras providências.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 111 e 112,
de 2010, das Comissões de Assuntos Econômicos e
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 318, de 2009 (nº 3.945/2008, na
Casa de origem), de inicativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação, no quadro de pessoal
do Banco Central do Brasil, de cargos de Procurador
do Banco Central do Brasil, alterando a Lei nº 9.650,
de 27 de maio de 1998.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 4, de 2010, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de
Lei do Senado nº 276, de 2004.
Com referência ao expediente recebido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício:
OF. nº 4/10-PRES/CAS
Brasília, 10 de fevereiro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91, combinado com
o artigo 283 do Regimento Interno do Senado Federal,
comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno Suplementar, o Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 276, de 2004, com a Emenda nº
1-CAS, que “Altera os arts. 17 e 18 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, para tornar
obrigatória a existência de contratos escritos entre
operadoras dos referidos planos e seus prestadores
de serviços,” de autoria da Senadora Lúcia Vânia.
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Atenciosamente. – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.)
– V. Exª poderia me inscrever para uma comunicação
inadiável?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O nosso secretário Dr. José Roberto está fazendo a
inscrição de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, solicita o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem.) – Para uma comunicação, como Líder em exercício do Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
secretário-executivo Dr. José Roberto.
Pela ordem, o nosso Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu estou inscrito, mas, tendo em vista que, às vezes, os
oradores inscritos não conseguem falar, eu gostaria de
pedir a V. Exª que eu pudesse falar nas comunicações
inadiáveis – eu sou o sexto orador inscrito –, porque
eu gostaria de homenagear, inclusive...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu queria lhe dar uma boa notícia: V. Exª é o quinto na
lista e o primeiro no meu coração.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Primeiro no seu coração eu já sabia. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há oradores inscritos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem.) – Se ainda houver espaço, eu gostaria de ser
inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
o último, terceiro.
Há oradores inscritos.
É a Senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato
Grosso do Sul, que representa, com muito galhardia,
elegância e competência, o Mato Grosso do Sul e as
professoras de todo o Brasil.
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A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, aqui,
estivemos em sessão solene em homenagem ao Centenário de Nascimento de Tancredo Neves e também
em homenagem aos 25 anos da redemocratização do
País. É um pouco sobre isso que quero falar agora, puxando para o viés do País em que estamos vivendo e
das peculiaridades deste Governo que aí está.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 3º Plano
Nacional de Direitos Humanos voltou a ser discutido no
Senado com a presença do Ministro da Defesa, Nelson
Jobim, que esteve na Comissão de Relações Exteriores, nessa terça-feira, para principalmente falar sobre
a comissão da verdade, como também sobre outros
pontos polêmicos do referido Plano.
Sr. Presidente, este Governo defende direitos humanos para o Brasil, diferentemente do que o faz em
relação aos países “amigos”, ou melhor, aqueles que
mais se aproximam da ideologia petista.
Estou cada vez mais certa de que a política externa praticada pelo nosso Presidente da República
para a América Latina tende para o apoio às ditaduras, haja vista sua postura diante da Venezuela e de
Cuba e, indo além, sua atitude diante do regime autoritário do Irã.
O Itamaraty não fez uma declaração sequer a
respeito do prisioneiro político cubano Orlando Zapata
Tamayo, morto após 85 dias de greve de fome, horas
antes da chegada do Presidente Lula àquele país. O
caso foi repudiado imediatamente pelos Estados Unidos
e pela União Europeia, que cobraram a liberação de
cerca de duzentos presos políticos do regime ditatorial
daquela ilha. A Comissão de Relações Exteriores do
Senado, da nossa Casa, aprovou voto de pesar pela
morte do dissidente, em nome dos direitos humanos e
da democracia, mas isso não vimos o País fazer. Nosso
Presidente da República simplesmente evita comentar
denúncias de violação de direitos humanos em Cuba.
O pior é que Lula disse “lamentar profundamente que
uma pessoa se deixe morrer por uma greve de fome”.
Esqueceu-se de que ele mesmo, Lula, como sindicalista, usou desse recurso quando foi preso político.
E, mais ainda, Marco Aurélio Garcia, espécie de
artíﬁce ideológico do Governo, aﬁrmou que “há problemas de direitos humanos no mundo inteiro”, como
se isso bastasse para que não repudiássemos qualquer tipo de violação aos direitos humanos aqui ou em
qualquer parte do mundo. Já Dilma Rousseff ﬁcou em
silêncio. Não houve, entre os integrantes do Governo,
palavra alguma de conforto aos duzentos presos políticos da ilha de Cuba.
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Estive em Cuba no ano passado. Vi de perto a realidade daquele povo. É certo que há avanços na área
da educação, da saúde, da biomedicina, mas o povo
cubano clama por liberdade, clama por democracia. E,
cada vez mais, haverá dissidentes em Cuba; cada vez
mais, vamos ver aquele povo clamar por liberdade.
Ao ﬁngir não ver as constantes violações de direitos humanos em Cuba, o Governo brasileiro torna-se,
desse jeito, cúmplice da repressão política e abre mão
de seu papel de defensor das liberdades individuais e
de expressão. O Brasil não quer e não deve ser grande apenas na área econômica, não deve ser um dos
maiores países em desenvolvimento no mundo, junto
com a Índia e com a China. O nosso País devia ser,
sim, o primeiro a defender as liberdades democráticas
aqui, na América Latina e em outros países.
O Itamaraty tem apresentado uma política externa ambígua. O ex-chanceler Luís Felipe Lampreia, em
entrevista dada à Folha de S.Paulo, aﬁrmou que o Governo Lula é omisso com países com quem é aﬁnado
ideologicamente, mas estridente com os demais.
De acordo com o jornal espanhol El País, a ida
de Lula a Havana “foi uma chance perdida de mostrar
que é possível uma opção de esquerda capaz de oferecer progresso e bem-estar pelo fortalecimento da
democracia”. Realmente, Lula deixou, neste momento, de mostrar sua grandeza, de mostrar que mesmo
um regime de esquerda tem de ser democrático, tem
de cuidar dos direitos humanos, tem de lutar pelos direitos humanos.
Desde que tomou posse, Lula já foi a Cuba seis
vezes. Em nenhum momento, porém, demonstrou preocupação com os presos políticos. Por isso, digo que
o Governo Lula é ambíguo. Diz defender internamente
seu polêmico 3º Plano dos Direitos Humanos e tornase cúmplice de quem os viola na América Latina. O
Governo Lula faz uma política externa de conveniência, não de princípios.
O que acredito que deve acender o sinal de alerta
do povo brasileiro é o fato de que as lideranças que
minimizam o drama cubano são as mesmas que produziram o Plano Nacional de Direitos Humanos e a
proposta de programa do Governo da pré-candidata
de Lula. Quem organizou o 3º Plano dos Direitos Humanos, que está aí causando tanta discussão, foram
os mesmos que estão organizando a política externa
do Governo Lula a favor de países que são contra os
direitos humanos e a democracia.
Tem a palavra o Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora Marisa Serrano, aqui, estou escutando V. Exª atentamente, o belo pronunciamento e a preocupação de V. Exª.
Senadora, abri os jornais de hoje e li uma matéria – é
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bom que o Brasil tenha lido esta matéria – que trazia
a notícia de que Fidel diz que Lula sabe – e, por isso,
concorda com os atos dele, inclusive deixando aquela pessoa morrer por greve de fome – que ele nunca
perseguiu ninguém, nunca maltratou ninguém e nunca
mandou matar ninguém. Esse é o cinismo da ditadura. É o que está estampado nas primeiras páginas do
jornal de hoje. Minha querida Senadora, será que tudo
o que sabemos concretamente desse ditador, será
que tudo que falaram e que mostraram ao mundo é
mentira? Somente ele fala a verdade? Minha Nossa
Senhora de Nazaré, Senadora! Fiquei impressionado
com o cinismo do ditador. Mas isso é peculiar, isso é
normal naqueles que implantam e praticam a ditadura.
Por isso, não me assustei tanto. Quero parabenizar o
discurso de V. Exª na tarde de hoje.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigado, Senador Mário Couto.
Senador Eduardo Suplicy, ouço V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Marisa Serrano, inscrevi-me há pouco
para falar como Líder do Partido dos Trabalhadores e
vou fazê-lo para tratar do assunto referido por V. Exª e
que foi objeto, inclusive, do diálogo que mantive hoje
com outros Senadores, com Deputados Federais e
com a Secretária de Estado Hillary Clinton, perante o
Presidente José Sarney e o Presidente Michel Temer. O
número de participantes foi muito signiﬁcativo. Acredito
que lá havia quase cinquenta Deputados Federais e
Senadores. Quando tive a oportunidade de falar, eu me
referi, entre outros temas – explicarei melhor durante
minha fala –, à questão de Cuba. Mencionei que era
muito importante o objetivo do Presidente Barack Obama de terminar com o bloqueio dos Estados Unidos a
Cuba, mas que era importante também que pudesse
haver um avanço das liberdades democráticas, dos
direitos das pessoas, do respeito aos direitos humanos para todos os cubanos. Eu me referi, inclusive, ao
tema que V. Exª mencionou, que é a morte do prisioneiro Orlando Zapata, com o agravante de que há hoje
outro prisioneiro que também agora está em greve de
fome há sete dias, Guillermo Fariñas. Lembrei, então,
que o Presidente Lula é muito amigo – pudemos ver
isso há poucos dias – do Presidente Raúl Castro e do
Presidente Fidel Castro.
Ressalto ainda o fato de que o Papa João Paulo
II foi muito bem recebido em Cuba em 1998 e ali reconheceu os aspectos de realização de justiça alcançados
por Cuba no contexto de um mundo muito desigual no
que diz respeito à elevação das oportunidades de alfabetização, de educação, de assistência à saúde, de
alimentação, de moradia, assim por diante. Mas ali o
Papa expressou, com muita sinceridade, a relevância
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da liberdade de religião. E a forma como o fez foi tão
signiﬁcativa, que houve avanços consideráveis, inclusive reconhecidos pelo Papa Bento XVI quando recebeu
o Embaixador de Cuba em dezembro último. O noticiário relata as palavras de Bento XVI, registrando, por
exemplo, como é bom que, agora, em Cuba, as missas
estejam sendo realizadas nos mais diversos lugares,
inclusive nos cárceres, para dar um exemplo. Então,
uma pessoa que tem a amizade que o Presidente Lula
tem com povo cubano e com os governantes cubanos
Fidel Castro e Raul Castro poderia transmitir, como fez
o Papa João Paulo II, que gostaria que o Presidente
Barack Obama apressasse o término do bloqueio a
Cuba – e, no meu entender, isso vai contribuir para
o aperfeiçoamento das instituições democráticas em
Cuba –, mas também poderia manifestar, com sinceridade, uma preocupação com o respeito aos direitos
humanos, inclusive, desses presos de consciência. Então, da mesma maneira como expressei aqui quando
votamos o ingresso da Venezuela no Mercosul, espero
que nós, Senadores e Deputados, possamos, em breve, dizer ao Presidente Hugo Chávez que é importante
que não haja prisioneiros de consciência, prisioneiros
políticos na Venezuela.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Suplicy. Espero, realmente, que
suas palavras cheguem ao ouvido do Presidente, que,
certamente, vai ouvi-lo, já que V. Exª é seu Líder e um
dos Senadores mais bem votados deste País. Que o
Presidente faça realmente o que V. Exª prega, lutando
pelos direitos humanos não só no Brasil, mas também
lá fora! E que nossa política externa seja calcada justamente na liberdade e na democracia!
Quero também dizer, Sr. Presidente, que, neste
mês de março, estamos comemorando 25 anos da
redemocratização do País. Nunca o País passou por
um período tão longo de democracia. É muito bom
vermos nossas instituições consolidadas, o respeito
entre os três Poderes da República, a sociedade com
direito a voto e a liberdade de manifestação do pensamento. Por que não defender isso para todos os
países do mundo?
Foi a redemocratização do País que permitiu a
superação de inúmeros gargalos estruturais, a solução de problemas econômicos sedimentados há quase um século e a melhora da qualidade de gestão de
nossa economia.
O Governador José Serra, que hoje esteve aqui,
em artigo publicado recentemente na revista Veja, remete-nos ao debate sobre os fundamentos democráticos
da alternância do Poder. A Nova República garantiu,
primeiro, a estabilidade política, afastando de vez a
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ideia das quarteladas militares, e, depois, assegurou a
estabilidade econômica que ora vivenciamos.
Diz o texto:
O resultado (deste processo) é ainda
mais impressionante quando se observa que
uma dessas alternâncias aparentemente mais
contrastantes foi a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, encarado, a princípio,
se não como força desestabilizadora, ao menos de comportamento radical e deliberadamente à margem da política nacional. Basta
lembrar, como exemplo, a decisão do PT de
punir seus Deputados que votaram em Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 15 de
janeiro de 1985, e sua recusa em homologar
a Constituição de 1988.
O PT, aliás, acabou por ser, por paradoxal que pareça, um dos principais beneﬁciários
dos grandes erros históricos de julgamento que
cometeu. Nos dois primeiros casos, a eleição
do primeiro Presidente civil e as conquistas
sociais e culturais da Constituição foram fatores-chave que possibilitaram criar o clima
que eventualmente conduziriam o Partido ao
poder. Outros erros históricos seguiram-se
àqueles. O Partido também se opôs à estabilização da economia brasileira, denunciando
com estridência o Plano Real, o Proer e a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Mas soube, posteriormente, colher seus bons frutos.
Acredito que essa é uma síntese histórica que
os fatos corroboram e que sabemos tem sido motivo
da autocrítica de vários segmentos sociais, inclusive
dentro e fora do PT.
Nesse aspecto, levanto a questão sobre o equívoco da luta política que se pretende travar este ano,
propagada pelo Governo nos meios de comunicação, na
busca de comparações entre “eles e nós”, percorrendo
um caminho contra-produtivo para negar as conquistas
do passado, desconsiderando o que foi realizado nos
últimos 25 anos e reforçando a ideia de que o Brasil
foi inventado a partir de 2003. Vejo nessa atitude um
preocupante arreganho autoritário. Devemos rechaçar
esse conceito do debate político. Devemos olhar para
frente e dizer quem vai fazer mais e melhor, não quem
é mais eﬁciente na destruição do adversário pela supressão distorcida da memória nacional. Enveredar
por esse campo é buscar o poder insistindo na tese
da divisão maniqueísta da sociedade, fomentando
lutas imaginárias entre bons e maus, pobres e ricos,
elites e massas populares, negros e brancos, puros
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e impuros. Ora, não é dessa maneira que se constrói
um projeto de Nação!
Nesse aspecto, gostaria de fazer um alerta: a democracia pressupõe que as disputas eleitorais sejam
feitas com espírito aberto, sem mentiras, sem mistiﬁcações, com clareza e transparência, para que aquele que vencer o pleito possa governar com espírito de
união nacional.
Acredito que negar que governos do passado tiveram, a seu tempo e nos contextos históricos da época,
experiências bem-sucedidas e promoveram ganhos
atuais para todos os brasileiros signiﬁca apostar no retrocesso político, numa tentativa canhestra de paralisar
as mudanças e os avanços estruturais do País.
Sr. Presidente, eram essas minhas palavras, dizendo aqui um pouco do meu sentimento dentro da
quadra por que estamos passando na vida nacional e
acreditando que o povo brasileiro está atento, acompanhando essa situação, e vai saber discernir o rumo
que é o melhor para o País.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senadora, eu havia pedido um aparte. É possível ainda?
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se
o Presidente me permite, concedo o aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Peço-lhe
um aparte, porque, quando se deixa de falar desses
temas, pode parecer falta de posição. Quem é de minha geração e teve posições progressistas tem de ter
admiração pela luta do povo cubano. Não nego isso
e reconheço que tenho essa admiração pelo que foi
feito pela resistência, mas quero dizer também, como
o Senador Suplicy, como a senhora e como os outros,
que deixei claro, desde o primeiro momento, meu descontentamento, meu desconforto, minha insatisfação
quando aconteceu a morte desse resistente, desse
cubano – para nós, aqui, ele seria Tamoyo; para lá,
creio que ele seria Zapata, Zapata Tamoyo. Ele morreu
de fome, não por falta de comida. Aliás, é preciso dizer
que, em Cuba, não há isso, não se morre de fome por
falta de comida. Ele morreu por falta de diálogo, por
falta de tolerância, por falta da busca de saída. Lamento
profundamente que nós todos, que ao longo de tantos
anos continuamos admirando a luta do povo cubano,
tenhamos de ﬁcar constrangidos diante da morte por
greve de fome de um resistente que luta pela liberdade de opinião. E digo mais: terminaram criando o
primeiro herói cubano contra a revolução. Todos os
heróis que víamos eram os heróis que lutavam pela
revolução. Ninguém viu numa camisa o retrato de um
desses anti-Fidel. Nunca vi foto de nenhum desses
milhares que estão em Miami. Nunca vi isso. Nunca
vi foto de alguém que fosse um herói, lutando contra
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a revolução cubana. Agora, eles ﬁzeram um herói, e,
provavelmente, outros seguirão o caminho dele, não
na morte, mas pelo menos na luta. Espero, como o
Senador Suplicy falou também, que haja diálogo, para
que isso não se repita.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada, Senador Cristovam. Bom seria se o Presidente
Lula fosse o construtor desse diálogo, se o Presidente
Lula, quando estava em Cuba e teve a solicitação para
que interviesse, tivesse feito isso em nome da democracia, em nome dos direitos humanos, inclusive pela
amizade, como disse o Senador Suplicy, que ele tem
com Fidel Castro. É a hora de o Brasil falar, por meio de
seu Presidente, que não concordamos com isso, que o
Brasil luta pelos direitos humanos, que aqui queremos
uma sociedade plural. Ficamos tristes de ver que nosso
Presidente perdeu o momento de ser um grande estadista e de defender aquilo que tanto defendemos, que é a
luta pela democracia e pela liberdade do nosso povo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora vamos chamar, para uma comunicação inadiável, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, meu nobre Senador, brilhante, Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tarde a esta
tribuna para falar de uma luta que já leva alguns anos
aqui neste Senado. Uma luta que, desde que cheguei
aqui, Senador Cristovam, encampei e infelizmente, até
hoje, não obtivemos sucesso.
Algumas pessoas falam, Senador Mão Santa:
“Ora, Senador Mário Couto, 90% dos pronunciamentos
de V. Exª são sobre os aposentados do Brasil”. É verdade. Porque são eles, neste momento, que precisam
mais de nós. São eles que estão, neste momento, reivindicando seus direitos e não conseguem. E vou repetir:
reivindicando seus direitos e não conseguem.
O ano passado foi um ano de luta, o ano em que
ﬁzemos vigília neste Senado, o ano em que amanhecemos aqui depois de várias noites de vigília neste Senado.
V. Exª, Senador Pedro Simon, esteve aqui, amanhecendo
junto com os Senadores. Pedimos somente que os projetos do Senador Paulo Paim fossem votados. Estávamos
pedindo pouco. E é um direito do Parlamentar. Ora, por
que, então, se negam a colocar um projeto de um Parlamentar na pauta? Foi negado. Lembro-me, Senador
Pedro Simon, de que foi uma comitiva até o Presidente
Temer. Gostei de ver a postura do Presidente Temer. Esse
senhor, esse Deputado, esse Presidente vai colocar os
projetos do Paulo Paim na pauta. Decepcionei-me. De
nada adiantou a comissão ter ido a ele. Ele atendeu à
ordem do Planalto. Senador Paulo Paim, coitado! De um
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lado tinha o Presidente do próprio partido dele dando
a ordem expressa: “Não quero que votem os projetos
do Paulo Paim. Quem votar os projetos do Paulo Paim
não terá direito a suas emendas, perderá os seus cargos públicos: ou tiro ou não dou mais”.
Foi até um Deputado à tribuna, vergonhosamente,
dizer que estava contra sua avó porque estava dando
um parecer contrário ao projeto; contra a sua avó, que
havia pedido que ele não ﬁzesse aquilo. Vergonhoso!
Um Deputado baiano! Logo da Bahia, que tem pessoas
sérias, que tem grandes vultos da história deste País.
E os aposentados a sofrerem. Os aposentados,
Senador Pedro Simon, lotaram, por várias vezes, as
galerias da Câmara. Coitados! Coitados!
Eu olhava para aquilo, e doía-me a alma e calava
fundo no meu sentimento, Senador, porque ali embaixo
eu conversava com os Deputados, e eles me diziam que
nada iria acontecer. Aí eu olhava para aqueles pobres
coitados, perguntando a mim mesmo: será que eles
sabem, será que eles perderam as esperanças? Não.
Eles tinham esperança. Mas, mal sabiam que ali embaixo estava tudo armado, que a submissão do Poder
Legislativo ao Executivo era bem maior que qualquer
sentimento de cada um dos velhinhos brasileiros.
É triste o nosso Parlamento. É triste a convivência
com o nosso Parlamento. É triste o que o Poder Executivo faz com o Poder Legislativo neste País: determina,
manda, pede que se ajoelhem a seus pés! Tem que se
ajoelhar a seus pés! E muitos Deputados não têm a
força de fazer política sem o poder; não têm o caráter,
não têm a dignidade, não têm a moral de ser independente, não têm o caráter de fazer uma política decente.
Vivem com o pires na mão, na porta do Planalto para
serem submissos, para não terem poder no seu voto,
para enganarem o povo brasileiro, para, numa hora
dessas, em que a sociedade precisa da voz, precisa
do voto, a sociedade se decepcionar com eles.
Coitados dos aposentados deste País!
Em 2003, o salário mínimo era de R$240,00; reajuste de 20%; reajuste dos aposentados, 17,71%; perda
de 2,29%. Em 2004, o salário mínimo era de R$260,00;
reajuste do salário mínimo de 8,83%; reajuste dos aposentados, 6,62%; perda de 2,21%. Em 2005, R$300,00;
reajuste em 15,38%; reajuste dos aposentados, 6,35%,
Brasil! Nove vírgula zero três por cento de perda. Em
2007, R$380,00; 8,57% o reajuste; 3,30% o dos aposentados; 5,25% de perda. Em 2008, R$411,00 o salário;
9,21% de reajuste; 5% para os aposentados; perda de
4,21%. Em 2009, R$465,00 o salário; reajuste, 12,05%;
o dos aposentados, 5,92%; perda de 6,13%. Em 2010,
depois de toda a luta que tivemos em 2009, depois de
os aposentados serem enganados por diversas vezes
vindo aqui, vindo à Câmara, R$510,00 o salário mínimo;
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reajuste de 9,67%; reajuste dos aposentados, 6,14%;
perda de 3,56%. No Governo Lula! Aquele Presidente
que prometeu à Nação, aquele Presidente que prometeu aos aposentados.
Isso não entra na minha cabeça, Brasil. Isso não
entra na minha cabeça vindo de um Presidente que se
diz sensível à pobreza, sensível ao sofrimento das pessoas. Não entra na minha cabeça, Brasil! O Presidente
que dá Bolsa Família a 15 milhões de famílias abandona os aposentados deste País. Só falta dizer: “Morram!
Não quero saber de vocês. Morram! Não gosto de vocês.
Tenho ódio de vocês. Tenho raiva de vocês”.
O Presidente Lula, o operário Lula, que foi aos
palanques... Tenho gravado na minha casa. Mostro aqui.
Se algum Senador solicitar, duvidar ou pedir, mostro
aqui. Tenho a gravação. Tenho o vídeo do Presidente dizendo à Nação que iria acabar com o sofrimento
dos aposentados se ganhasse a Presidência da República; que o maldito fator previdenciário cairia. Nem
caiu o fator previdenciário, nem o reajuste do salário
mínimo está igual.
Cento e setenta e três vírgula oitenta e dois, Pedro Simon. É a perda dos aposentados só no Governo Lula. Aí o pessoal diz para mim, mandam e-mail
dizendo que no Governo Fernando Henrique também
foi. Não quero saber! Por que vamos buscar governos
anteriores para fazer comparações?
Mas, se ﬁzéssemos comparações, mesmo assim,
a perda no Governo do Fernando Henrique Cardoso
foi de 18,77%. Sabe quanto foi no do Lula, o total? Foi
63,10%. Por que agora se desculpa em função de um
Governo passado?
Lula veio à Nação. Lula disse no palanque... Lula
fez gracejo com o que acontecia naquela época com
os aposentados. Por que não tem a dignidade hoje de
acabar com o sofrimento dessa classe?
Ah, Mão Santa! “É porque não há recurso”. E os
gastos do Governo, Mão Santa? E os gastos de custeio neste País, que aumentam todo mês? Comparem
ano a ano os gastos deste Governo. E o dinheiro que
este País dá a outros Países?
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
terminar, Sr. Presidente.
O Brasil se dá ao luxo de emprestar e dar dinheiro
a outros Países, esquecendo-se dos seus ﬁlhos, daqueles que sofrem mais. Os aposentados estão morrendo neste País. Se continuar assim...
Por isso, venho aqui constantemente pedir o
apoio de V. Exªs, mostrar a minha indignação, mostrar
à Nação brasileira que existe a voz do Senado, que
há Senadores atentos a essa situação, para que cada
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velhinho, na sua residência, na sua casa, pelo menos
diga: “Tem a voz do Senador”. Pelo menos a voz do
Senador, mesmo que não dê em nada, que não consiga nada, pois o Poder Executivo é forte, é intocável, é
inabalável. E o Mário Couto não tem condição de vencer, mas tem pelo menos a voz, a dignidade de chegar
aqui e mostrar à Nação o quanto o nosso Poder é fraco
diante da intolerância do Poder Executivo.
Fiquei muito decepcionado nas vezes em que fui
à Câmara; muito decepcionado, meu Presidente.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ouvi coisas
que não passarei a meus ﬁlhos. Ouvi coisas que não
tenho coragem de dizer à minha digníssima mulher.
Ouvi coisas covardes. Assim como: “Eu não vou votar
contra o Governo, porque preciso do Governo”. Coisas
humilhantes, como quem diz: deixem os aposentados
morrerem de fome neste País.
E se a coisa continuar como está, meu Presidente,
o número de mortes aumentará a cada ano.
Presidente Lula, sinceramente Presidente, eu
esperava que Vossa Excelência pudesse, pelo menos,
deixar votar o projeto de um Senador do seu Partido,
de um Senador que tem sensibilidade, de um Senador
que conhece, como Vossa Excelência conhece, Presidente Lula, a situação dos aposentados deste País; de
um Senador que tem caráter, que tem a dignidade de
mostrar a Vossa Excelência, de mostrar ao Partido de
Vossa Excelência... Ele sabe, Presidente, que, no dia
que sair daqui como Senador da República e for um
simples cidadão, ele vai ser cobrado. Vão dizer-lhe que
ele teve oportunidade de fazer e não fez. Vão dizer isso
a cada um de nós e não só ao Paim. Nós estamos vendo a situação e não somos capazes – essa é a grande
verdade – de sensibilizar o Governo Federal.
Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estamos alternando a fala do Líder com a do orador
inscrito. O próximo orador inscrito é Roberto Cavalcanti,
por permuta com Paulo Paim. Depois chamaremos para
falar pela Liderança o que estiver presente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Tem
a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se o
Senador Roberto Cavalcanti compreender... Tenho uma
reunião como Líder no Ministério de Minas Energia, e
ele permitiu que eu antecipasse, alternasse com ele
a comunicação de Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Matemática diz que a ordem dos fatores não altera
o produto.
Então, V. Exª poderá usar da palavra, como Líder,
por aquiescência do que regimentalmente estava na
vez, que era o Senador Roberto Cavalcanti. Ele está
como Líder. O Líder do PT é o Senador Aloizio Mercadante, mas ele não está na Casa, no Congresso.
Eu vou pedir permissão a V. Exª, que é de São
Paulo: eu queria fazer uma homenagem a São Paulo,
aquele que disse algo com o qual V. Exª sempre não
concorda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu concordo com São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ele
disse que quem não trabalha não merece ganhar para
comer. Isso é uma pregação de São Paulo apóstolo.
Eu queria fazer uma saudação aos Vereadores.
Vereador, no meu entendimento, é um Senador municipal, e um Senador deve ser um Vereador. Quer dizer, o Vereador é um Senador municipal, E o Senador
é um Vereador federal. Saúdo os bravos vereadores
Luciano Filé, Maryel e Baqueta. Eles são da cidade
de Fartura, São Paulo. Já imaginou? São Paulo é que
é a riqueza, e a cidade é Fartura... Nós entendemos
que a democracia só será salva quando as câmaras
municipais forem catedrais da democracia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, sugiro que também dê as boas-vindas ao exDeputado Federal Plínio de Arruda Sampaio, que hoje está
no PSOL e é um dos pré-candidatos à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
ao líder maior de São Paulo, Arnaldo Madeira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E o Deputado Arnaldo Madeira, que acompanha os
Vereadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Deputado Arnaldo Madeira foi um dos maiores Líderes
da história política neste Congresso, do PSDB. Essa
liderança fez com que o PSDB fosse um dos partidos
mais pujantes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem revisão do orador.) – Eu quero somente pedir permissão
exatamente para citar a presença dessa ﬁgura querida e extraordinária que é Arnaldo Madeira e que, pelo
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visto, está fazendo uma visita de prospecção a este
plenário. Espero que obtenha sucesso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois é. Então, com muita honra, nós anunciamos a
presença dos líderes municipalistas. Aqui estão os
Vereadores Luciano Filé, Maryel e Baqueta, acompanhados desse extraordinário Líder do PSDB que é
Arnaldo Madeira.
V. Exª poderá usar da tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Arnaldo Madeira
foi meu colega não apenas no Congresso Nacional,
mas também na Câmara de Vereadores, em 1989 e
1990, onde tivemos sempre um diálogo muito respeitoso e construtivo.
Meus cumprimentos pelo seu trabalho, Deputado
Arnaldo Madeira, e as boas-vindas aos amigos Vereadores de Fartura e também ao Deputado Federal Plínio
de Arruda Sampaio.
Sr. Presidente, gostaria de aqui relatar o bom diálogo havido hoje quando a Secretária de Estado Hillary
Clinton, ex-Senadora, esteve no gabinete da Presidência do Senado, recebida pelo Presidente José Sarney
e pelo Presidente Michel Temer. Havia ali, acredito, 40
ou 50 Deputados Federais e Senadores.
E ela, então, depois das boas-vindas de ambos
os Presidentes do Congresso Nacional, disse da disposição dela de colaborar com o bom entendimento
entre o Brasil e os Estados Unidos e de como ela aqui
se sente muito bem por dialogar com os congressistas brasileiros.
Em seguida, ela iria, como o fez, dialogar com o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, depois, almoçar com o Ministro Celso Amorim. Expressou, então,
algumas preocupações e considerações. Por exemplo,
disse que vai procurar conversar com as autoridades
brasileiras, com o próprio Presidente Lula, a respeito
do Governo do Irã, uma vez que os Estados Unidos
têm se preocupado com a não observância de algumas
das resoluções da Organização das Nações Unidas.
Ela manifestou a preocupação de que o Governo do
Irã teria um desejo de domínio no Oriente Médio, inclusive em relação aos países árabes.
Nesse ponto, o Senador Gerson Camata expressou
a preocupação não só de se manter uma boa relação com
o Governo do Irã, visando ao respeito à não fabricação
e à não utilização de armas nucleares, mas também no
sentido de que Israel reconheça o Estado da Palestina.
Dialogamos sobre muitos temas, inclusive os avanços do programa de saúde e dos diálogos do Presidente
Barack Obama no Congresso Nacional. E ela reconheceu,
assim como o ﬁzeram muitos Senadores e Deputados, o
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melhor relacionamento dos Estados Unidos com todos
os países da América do Sul, da América Latina.
Quando chegou a minha vez de falar, eu expressei
as minhas congratulações à então Senadora e hoje Secretária de Estado Hillary Clinton pelo desempenho tão
positivo, tão signiﬁcativo quando ela, Senadora Hillary
Clinton, e o Senador Barack Obama realizaram 21 ou
mais debates públicos de maneira muito respeitosa e
construtiva. E, quando o Senador Barack Obama venceu as primárias, eis que ela reconheceu e, mais do
que isso, conclamou todos os seus correligionários a
votarem no hoje Presidente Barack Obama, que, então, convidou-a para ser Secretária de Estado. Eu acho
que isso foi um exemplo muito importante.
Também ﬁz menção a ela com respeito ao que
disse o Presidente Lula quando estava em Cuba na
semana passada, de quão importante é o objetivo do
Presidente Barack Obama de acabar com o bloqueio
econômico, cultural e de visitas de norte-americanos
a Cuba e de cubanos aos Estados Unidos, para que
possa haver, efetivamente, uma distensão, inclusive
porque isso pode colaborar para o processo de abertura democrática em Cuba.
Também expressei quão importante é que possa haver, da nossa parte, tanto dos brasileiros, como
dos norte-americanos, uma expressão, um desejo de
que, em Cuba, haja uma ampliação das liberdades democráticas. Que o nosso Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, tão amigo do Presidente Fidel Castro e do
Presidente Raúl Castro, conforme todos testemunhamos, possa, com toda a sinceridade, transmitir isso às
autoridades cubanas, de maneira semelhante àquela
atitude do Papa João Paulo II, quando foi tão bem recebido em Cuba, em janeiro de 1998, e ali expressou
como é importante que possamos sempre conjugar
liberdade e justiça, liberdade e solidariedade. Em seu
tão importante pronunciamento em 25 de janeiro de
1998, na Praça José Martí, em Havana, ele expressou o seu afeto...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...e saudou a presença do Dr. Fidel Castro Ruz, que ali
participou daquela Santa Missa. E justamente nessa
época, nessa oportunidade, João Paulo II, com muita
sinceridade e franqueza, como um amigo, ao reconhecer os avanços na direção de realizar justiça em Cuba,
expressou o quão importante é haver um caminho de
paz, justiça e liberdade verdadeiras, recordando que
“um Estado moderno não pode fazer do ateísmo ou
da religião um dos seus ordenamentos políticos”. Naquela mesma Praça José Martí, ele relembrou o fato
de José Martí dizer, com muita clareza:
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Todo o povo necessita ser religioso. Deve
sê-lo não só na sua essência, mas também
pela sua utilidade... Um povo irreligioso morrerá, porque nada nele alimenta virtude. As injustiças humanas desprezam-na; é necessário
que a justiça celeste a garanta.
Ora, o que quero aqui dizer é que, da mesma maneira que um amigo de Cuba, naquela oportunidade,
expressou seu sentimento de quão importante seria se
se pudesse avançar no que diz respeito à maior liberdade religiosa em Cuba – que efetivamente avançou
–, o Papa Bento XVI, ao receber, em 10 de dezembro
último, o Embaixador de Cuba ante à Santa Sé, relembrou esses episódios da visita de João Paulo II a Cuba
e expressou o agradecimento, dizendo o seguinte:
Espero que sigam multiplicando os sinais
concretos da abertura do exercício da liberdade
religiosa, tal como se vem fazendo nos últimos
anos, como, por exemplo, a oportunidade de
celebrar a Santa Missa em alguns cárceres,
a realização de procissões religiosas, a reparação e devolução de alguns templos e a
construção de algumas casas religiosas, ou
a possibilidade de contar com seguro social
para os sacerdotes e religiosos.
Pois bem, da mesma maneira, pode um amigo
como o Presidente Lula expressar não apenas que
possa o Presidente Barack Obama apressar o ﬁm do
bloqueio contra Cuba, mas também, ao mesmo tempo,
avançarmos inclusive na direção do que hoje publica
o Sr. Cândido Grzybowski, sociólogo que é diretor do
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas,
do Ibase, fundado por Betinho, e que expressa, em seu
artigo Cuba e os Direitos Humanos, a importância de
Cuba avançar não apenas no que diz respeito a um
bom índice de desenvolvimento humano, com excelente
saúde, bons índices educacionais e o desenvolvimento de capacidades humanas, como atletas cubanos
provam em competições mundiais, mas que se faz
necessário o pleno gozo de direitos humanos em sua
integralidade e indivisibilidade. E continua:
Não existem uns direitos humanos maiores do que outros.
Ou são todos para todos os seres humanos, nas condições dadas de uma sociedade, ou existe violação de direitos humanos.
Na verdade, direitos humanos são referências
das próprias relações humanas, e seu reconhecimento político nada mais é do que expressão da qualidade da própria sociedade.
Hierarquizar direitos humanos é uma forma
de violá-los.
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Assim, Sr. Presidente Mão Santa, gostaria de
solicitar que fosse inserido, como parte do meu pronunciamento, o artigo de Cândido Grzybowski.
E assim, para completar, também transmiti à Secretária de Estado Hillary Clinton o quão importante
é que ela tenha defendido o direito de todos de participar da riqueza da nação durante a sua campanha,
tal como Thomas Paine defendeu e tal como, hoje, o
Congresso Nacional brasileiro já tem por lei aprovado
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o direito de todos participarem da riqueza da nação
através de uma renda básica de cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)

MARÇO 2010
05498

Quinta-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Março de 2010

158

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Quinta-feira 4

05499

MARÇO 2010
05500

Quinta-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Março de 2010

160

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Quinta-feira 4

05501

MARÇO 2010
05502

Quinta-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Março de 2010

162

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Quinta-feira 4

05503

MARÇO 2010
05504

Quinta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, o Senador Roberto Cavalcanti, que
tinha permutado. E, em seguida, para uma comunicação
inadiável, o Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente,
V. Exª não permitiria só um requerimento pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a aquiescência do Senador Roberto Cavalcanti,
que está na tribuna. S. Exª pediu pela ordem.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – É só um requerimento, Sr.
Presidente.
É um requerimento, porque, no dia de hoje, requeiro que o Senado Federal emita voto de aplauso ao
jornalista Paulo Ubiratan Campos de Carvalho, amigo
pessoal, que, no dia de hoje, 3 de março, receberá o
título de Cidadão Honorário de Londrina, conferido pela
Câmara Municipal de Londrina, Paraná.
Paulo Ubiratan nasceu na cidade de Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, formou-se em Jornalismo, em Filosoﬁa,
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; foi Diretor
da TV Piratini, Rádio Farroupilha e Diário de Notícias, de
Porto Alegre. Também foi fundador e Diretor da TV Barriga Verde, em Florianópolis, Santa Catarina, e Diretor de
Programação da TV Guaíba, em Porto Alegre.
Na época do Regime Militar, morou por dez anos
no exterior, tendo passagens por Espanha, Portugal,
Cuba e Chile. Chegou a Londrina em 1985. Portanto,
há vinte e cinco anos. E, a convite de Walmor Macarini, ingressou na Folha de Londrina, trabalhando na
editoria de polícia, ao lado do jornalista Edilson Leal,
onde permaneceu por catorze anos.
Sua história no rádio em Londrina começou pela
Rádio Cruzeiro do Sul, hoje Rádio CBN, e Tabajara,
hoje Rádio Globo, tendo também ocupado a cheﬁa de
jornalismo da Rádio Alvorada.
Em sua atividade como repórter policial da Folha
de Londrina, Paulo Ubiratan participou da cobertura do
maior assalto a banco ocorrido na cidade, o do Banco
Banestado, do calçadão da Avenida Paraná.
À época, ofereceu-se como refém, tendo auxiliado e intermediado as negociações entre polícia e
assaltantes, que deixaram o banco junto com reféns
em um ônibus em direção ao Estado de São Paulo. Os
reféns foram libertados pelo caminho e os assaltantes,
posteriormente, presos na divisa do Estado.
Paulo Ubiratan é um proﬁssional da comunicação
que pratica um jornalismo responsável e compromissado com a informação e esclarecimento do cidadão,
envolvendo-se na dinâmica da sociedade de forma
participativa e produtiva.
O jornalista serve de exemplo à categoria que
nele tem um modelo de atuação no bom jornalismo.
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É meritório, portanto, que o Senado Federal também
homenageie esse grande comunicador brasileiro.
Portanto, o voto de aplauso que estou solicitando
pelo requerimento ao jornalista Paulo Ubiratan Campos de Carvalho que, hoje, dia 3 de março, receberá
o título de Cidadão Honorário de Londrina, conferido
por aquela Câmara Municipal.
Faço chegar à Mesa e agradeço ao amigo Senador Roberto Cavalcanti, sempre atuante, presente,
uma referência no Senado Federal pela cessão desses
minutos para prestar essa homenagem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Mesa se associa à homenagem ao jornalista e radialista Paulo Ubiratan, cidadão de Londrina, e...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, só para uma
questão rápida.
Apenas para me associar ao Senador Flávio Arns,
já que o comunicador e jornalista Paulo Ubiratan é da
minha cidade de Londrina, e é uma honra para todos
nós tê-lo como cidadão honorário.
Faz muito bem o Senador Flávio Arns em registrar,
nos Anais do Senado Federal, essa homenagem, que se
justiﬁca pela trajetória brilhante de um proﬁssional competente, com muita dignidade, honradez e decência.
Seria um orgulho para a cidade de Londrina tê-lo
agora como cidadão honorário.
Nossos parabéns também a ele e ao Senador
Flávio Arns, pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Aguardamos que o requerimento chegue à Mesa,
para encaminharmos à nossa Secretária Executiva,
Drª Cláudia Lyra, para o encaminhamento de acordo
com o Regimento Interno.
Com a palavra, e já com muita paciência, Roberto
Cavalcanti, que está na tribuna.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Sr. Presidente, não pela paciência, mas
pela sempre gentil atenção que tem para comigo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi recentemente um comunicado do Dr. José Otávio Meira
Lins, da ABIH, de Pernambuco, acerca de um suposto
procedimento do Ministério do Turismo.
Procurei o Presidente da ABIH da Paraíba, Dr.
Tadeu Pinto, para me inteirar de alguns detalhes sobre
esse comunicado. É sobre este tema que eu gostaria,
nesta tarde, de fazer uma explanação. Na verdade,
pensei em fazê-lo na forma de comunicação inadiável,
mas, tendo em vista a exiguidade de tempo, optei pela
inscrição, que é mais dolorosa, mais demorada, mas,
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na verdade, o tema merece a máxima atenção de todo
o Brasil e de todos os Parlamentares aqui presentes.
Em recente encontro com o setor turístico e hoteleiro, realizado em 24 de fevereiro próximo passado, o
Ministério do Turismo surpreendeu com uma pretensa
discussão sobre o sistema de classiﬁcação de hotéis,
que o Governo deseja implantar no Brasil.
Utilizando-se do pretexto representado pela Copa
do Mundo de Futebol de 2014 e pelas Olimpíadas de
2016, busca resgatar, de forma autoritária, um sistema
que já se provou equivocado em tempos anteriores.
Digo pretensa discussão porque, segundo a Associação
Brasileira da Indústria Hoteleira, o pacote apresentado
pelo representante do Ministério do Turismo Ricardo
Moesch já vem pronto e acabado.
Ao encerrar o encontro, que reuniu cerca de 100
pessoas da área de turismo, hotelaria e transporte aéreo, além de dezenas de outros participantes na sua
maioria não hoteleiros, o representante do Ministério
do Turismo deixou claro que o sistema será impositivo:
“já está deﬁnido e será implantado da forma como foi
concebido. É uma determinação”.
Entretanto, contraditoriamente, talvez para acalmar os ânimos, acrescentou, respondendo ao Presidente da FNHRBS: “...é voluntário, mas poderá ser
utilizado por órgãos do governo em suas licitações e
poderá ainda ser exigido para acesso a recursos em
alguns casos pelo menos”.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Brasil já teve experiência no tocante à classiﬁcação
oﬁcial de unidade hoteleira e essa experiência não
foi boa para o País e nem serviu aos interesses dos
consumidores.
Aliás, nos países desenvolvidos não existe essa
burocracia classiﬁcatória inútil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a meca do capitalismo e da iniciativa privada bem sucedida, cabe ao
mercado se encarregar de dar conhecimento do produto, conﬁrmando boas reputações ou destruindo marcas
que atuam a partir de propaganda enganosa.
Essa é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a correta diretriz a presidir a livre iniciativa e o mercado concorrencial, protegidos pela Constituição cidadã de 1988.
A atual iniciativa do Ministério do Turismo, ressuscitando um modelo de intervenção do Estado no
domínio econômico, incompatível com a ordem econômica vigente, tem o condão de levantar no seio do
empresariado a incômoda sensação de que o aparato
institucional brasileiro ensaia uma medida cuja tônica
pode ser resumida num adágio popular de triste memória: “criar diﬁculdades para vender facilidades”.
Os bons ventos de liberdade trazidos pela Constituição democrática, ao redeﬁnir a ordem econômica do
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País, teve o mérito de suplantar as deformidades inerentes ao Estado leviatã. Entre essas deformidades estava
o ditatorial regime de classiﬁcação hoteleira no Brasil.
Copa do Mundo e Olimpíadas não podem ser
pretextos para a voracidade da sanha arrecadatória
e regulamentadora embutidas na ditadura classiﬁcatória, que, entre outros riscos, pode trazer de volta a
danosa prática da compra de estrelas que se praticava antigamente.
Aﬁnal, o mercado enterrou a classiﬁcação há
muito tempo e a Internet, hoje, coloca o cliente virtualmente dentro do hotel para veriﬁcar sua qualidade
e padrão, checando com seus próprios olhos se ele
atende a sua demanda personalizada.
Eu pediria a atenção do Senador Garibaldi Alves,
que representa um Estado que tem um turismo extremamente desenvolvido, para atentar para a gravidade
que isso pode causar à rede hoteleira do seu Estado,
no sentido de impor classiﬁcações hoteleiras oriundas
do Ministério do Turismo.
As operadoras, hoje, fazem essas avaliações.
Elas possuem equipes técnicas abalizadas e atualizadas para procederem a esse tipo de avaliação. As
exigências, muitas vezes, no tocante a gerar números
de estrelas, são oriundas de acordos espúrios comerciais. Colocar, por exemplo, mais um aparelho telefônico
numa determinada unidade signiﬁca quantos milhares
ou milhões de unidades vendidas? O que pode gerar
de dano às ﬁnanças, ao capital de giro das empresas,
colocar um tipo de lâmpada especíﬁca para determinada unidade simplesmente por manobras arrecadatórias
espúrias no mercado da classiﬁcação hoteleira?
Reimplantar esse instrumento arcaico e controverso é um desserviço ao ﬂorescimento de uma economia
moderna e pujante, que todos defendemos. Equivaleria
à apresentação de uma proposta revogando a lei da
oferta e da procura.
Daí o repúdio não apenas da indústria hoteleira,
mas do conjunto da sociedade a essa medida autoritária que não haverá de prosperar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, convidamos Garibaldi Alves Filho, que está
inscrito para uma comunicação inadiável.
Garibaldi Alves Filho é do PMDB do Rio Grande
de Norte. Foi extraordinário Prefeito de Natal, extraordinário Governador por duas vezes e extraordinário
Senador da República.
Eu discordo do Pedro Simon quando disse hoje que
o Requião seria o melhor candidato do PMDB. O melhor
candidato, a meu ver, com saudade do PMDB, é Garibaldi, que foi extraordinário Presidente desta Casa.
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V. Exª poderá usar a tribuna pelo tempo que quiser.
Pode chegar o Valter Pereira aqui, que eu garanto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, já que o tempo do Senador Garibaldi é inﬁnito – e ele muito merece –, eu gostaria de saber de
V. Exª se teremos Ordem do Dia hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vou consultar o Secretário-Executivo. (Pausa.)
Como esta sessão começou às 16h32 e a Ordem do Dia ocorre duas horas depois, então iniciaria
às 18h32.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas
eu queria ponderar a V. Exª, de antemão, que, não
havendo consenso nem número de parlamentares em
plenário, V. Exª já anunciasse a suspensão da Ordem
do Dia. Nós não temos a menor condição de fazer a
Ordem do Dia hoje. Não há consenso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª é uma fonte inspiradora da Mesa Diretora. V. Exª
é o 1º Secretário e eu estou aqui com a aquiescência e a generosidade... Será atendido de acordo com
o Regimento, que a Secretária-Executiva acaba de
informar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está
suspensa, portanto?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Era
aquilo que haviam- me informado, Senador Heráclito. O
Período do Expediente hoje começou às 16h32 devido
à sessão anterior em homenagem a Tancredo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Temos
que aguardar as duas horas regimentais?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As duas horas.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está
bom. Mas já ﬁca claro que não temos a menor condição...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Exatamente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Estou procurando, inclusive, alguém aqui do Governo, da
base do Governo, do PT, para discutir a pauta, e não
tem ninguém. É lamentável, mas é um fato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não
haverá Ordem do Dia, só aquela formalização transferindo para o dia seguinte as matérias em pauta.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero
saber, inclusive, se o Líder Arthur Virgílio concorda comigo. Não há a menor possibilidade de Ordem do Dia
hoje. Não temos número. Não temos consenso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Arthur Virgílio está inscrito aqui como Líder
e o País todo o está aguardando. O próximo é Garibaldi Alves.
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V. Exª está ali, está aqui e está no meu coração,
mas agora é o Garibaldi Alves, que está na tribuna.
(Pausa)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.)
– O Senador Pedro Simon está pedindo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Pedro Simon está na lista também inscrito, por cessão
do Papaléo. Ele falará em breve porque o Fernando
Collor está ausente. Vamos seguindo, como diz a bandeira, com ordem e progresso.
Senador Garibaldi, queremos que V. Exª comece.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente em exercício, Senador Mão
Santa, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui ainda falar
sobre Tancredo Neves.
Já tivemos uma sessão, talvez uma das sessões
mais prolongadas do Senado Federal, em homenagem
a Tancredo Neves, mas eu me sinto no dever de também
prestar a minha homenagem ao grande brasileiro que
foi o Presidente Tancredo Neves, Presidente de todos
os brasileiros, que se viu, de uma maneira lamentada
por todos ao longo desses 25 anos, arrebatado pela
morte quando se preparava para assumir a Presidência da República.
Tancredo Neves foi exaltado aqui, hoje, por seu
neto e herdeiro político, Aécio Neves, foi exaltado pelos seus adversários na época da sua atuação política mais voltada para o seu Estado de Minas Gerais,
como foi o Senador Eliseu Resende, seu concorrente,
inclusive, para o Governo do Estado, pelo Governador
José Serra, Governador do maior Estado da Federação, o Estado de São Paulo, pelo Senador Francisco
Dornelles, que também é um herdeiro de Tancredo Neves e que tem se mostrado, nesta Casa, um Senador
à altura do legado do grande brasileiro.
Sr. Presidente, tenho certeza de que, se ainda
estivesse vivo, teríamos, não talvez na tribuna desta
Casa, mas através dos jornais, o depoimento de um
grande amigo de Tancredo Neves que foi o meu tio,
ex-Governador e ex-Ministro do Governo de Tancredo,
que foi herdado por Sarney, o ex-Ministro Aluizio Alves.
Na verdade, Tancredo Neves se constituiu já em vida
em uma unanimidade. E foi por isso que ele conseguiu
aquela extraordinária vitória no Colégio Eleitoral.
Tancredo Neves deixa, assim, um exemplo, ao
longo desses 25 anos, não apenas da sua vida totalmente dedicada à democracia, mas até mesmo do que
seria o seu governo. Porque aqueles brasileiros que
choraram na morte de Tancredo Neves não choraram
apenas por tudo que ele fez, mas choraram pela frustração do que ele ia fazer no exercício da Presidência
da República.
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Tancredo Neves, eu tenho certeza, pelo conhecimento que ele tinha dos problemas do Nordeste, dos
problemas da nossa região, ia fazer uma verdadeira
revolução, que só chegou a ser feita naquela região
por outro grande mineiro, outro grande brasileiro, outro
grande Presidente, que foi o ex-Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
Tancredo Neves realmente ia nos legar ainda
muito da sabedoria e da experiência adquirida por ele
em toda a sua vida pública.
Sr. Presidente, não quero me alongar mais, sob
pena de me tornar repetitivo, porque tudo hoje já foi dito
aqui sobre a sua biograﬁa, sobre a sua personalidade,
sobre o seu caráter, sobre a sua vida, sobre o seu compromisso com a democracia, compromisso esse que
fez gerar todos os desdobramentos que nós tivemos
até hoje neste período democrático que vivemos.
Inclusive, logo após o seu desaparecimento, tivemos a eleição para Prefeito das capitais. E eu fui
eleito Prefeito do Município de Natal após vinte anos
de prefeitos nomeados.
Temos muito o que fazer para assegurar, para realmente fazer com que todo esse legado de Tancredo
Neves não pereça. Temos ainda uma reforma política
por fazer; uma reforma política que, certamente, com
a presença dele, se tornaria uma realidade.
Eu tenho certeza de que, se ainda tivéssemos –
sem demérito dos líderes que temos hoje – homens como
Ulysses Guimarães, homens como Tancredo Neves, certamente teríamos a reforma política que vem sendo adiada, protelada, que vem sendo esquecida, que vem sendo
realmente apenas uma promessa, uma mensagem de
campanha política, e muitas vezes nem isso, porque se
diz que reforma política não dá votos para ninguém.
Pois bem. Se eu pudesse, diria aos brasileiros que
hoje têm função de liderança que, se quisessem honrar a memória de Tancredo Neves, ﬁzessem a reforma
política. E que reforma política é essa? Uma reforma
política que moralizasse os gastos despendidos numa
campanha; com a qual pudéssemos ter, Sr. Presidente, os recursos de uma campanha sendo assegurados pelo Estado brasileiro; uma reforma política que
deveria, sobretudo, fazer com que os partidos não se
tornassem o que são hoje: partidos inteiramente descaracterizados, partidos que não empolgam mais – o
que se diz, numa campanha política, é que prevalecem
os nomes e não as legendas no Brasil. Uma reforma
política, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Só para encerrar, Sr. Presidente.
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Uma reforma política que realmente trouxesse
para o Brasil a consolidação do nosso regime democrático.
Nós temos hoje um regime democrático, graças
a Deus, mas nós precisamos ter um regime democrático verdadeiro. Ele só se tornará realmente verdadeiro
se nós tivermos, Presidente Mão Santa, uma reforma
política de verdade.
Ah, Tancredo Neves, V. Exª bem que poderia,
vivo ainda – talvez não vivo ainda porque a idade não
lhe permitiria –, comandar essa reforma política, visto
que nós não temos o seu talento. Que aqueles que têm
talento político possam realizar uma reforma política
digna da memória desse grande brasileiro que foi o
Presidente Tancredo Neves.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essa foi a saudação do nosso Senador Garibaldi Alves
ao centenário de Tancredo Neves.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um instante, por favor.
É com muita honra que anunciamos aqui no nosso plenário a presença de dois ilustres líderes deste
Brasil. Expedito Júnior, essa extraordinária ﬁgura, líder
maior de sua geração, com perspectivas invejáveis na
política de Rondônia e do Brasil. Ele foi Vereador, três
vezes Deputado Federal, extraordinário defensor de
Rondônia. Vimos a sua agitação, além da sua ﬁdelidade ao funcionário público. Não vi ninguém defender
mais o funcionário público e a transposição, não só os
funcionários públicos, mas os mototaxistas, os policiais,
os professores. E Takayama, do meu Partido Social
Cristão, que é pastor e enriquece o nosso partido no
Paraná e no Brasil.
Pela ordem, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falei aqui com
o Senador Simon, porque ele é o próximo orador, se
não me engano, e prometi um minuto só para encaminhar à Mesa um registro de documento que recebi
da CTB pedindo a aprovação, com rapidez, do projeto
dos vigilantes de que sou Relator.
Encaminho outro documento, Sr. Presidente, do
Sindicato Nacional dos Aeronautas e também da Federação dos mesmos trabalhadores do Rio Grande do
Sul, assinado pela Graziella e pelo Celso, pedindo que
o Supremo decida a favor dos trabalhadores aposentados do Aeros; estão esperando essa decisão, que
vai contribuir para que haja, se ganharmos lá, o pagamento de imediato ou, no mínimo, uma negociação
com o Governo.
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Por ﬁm, ressalto que tivemos, agora, na Casa Civil,
uma reunião com Prefeitos, Vereadores, Deputados de
todos os partidos e líderes sindicais, em que foi anunciado que o Governo vai manter a política antidumping
em relação ao calçado que chega aqui e acaba fazendo
uma concorrência desleal com a produção brasileira,
principalmente o calçado da China.
Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Presidente.
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Eles reivindicam a aprovação do PLS 220/09,
de autoria da deputada Vanessa Graziottin, e do qual
sou relator.
O projeto trata sobre a adoção do adicional de
risco de morte para os vigilantes.
A categoria pede que a matéria seja colocada
em pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Como relator reforçamos esse pedido para que a
matéria seja apreciada o mais breve possível.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, registro recebimento do abaixo-assinado
que me foi entregue por representantes da Central dos
trabalhadores do Brasil (CT/CTB-DF).

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um instante. Arthur, aqui estamos alternando. Garibaldi
Alves falou para uma comunicação inadiável, e aí voltamos, conforme o pacto, para os oradores inscritos.
Foi Papaléo que cedeu a Pedro Simon.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não. Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
V. Exª será o próximo Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Nem
é preciso. É breve.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
outros não estão aqui, e eu estou na sua frente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Abro
mão do meu tempo, Sr. Presidente. É pela ordem apenas. É bem simples. Peço ao Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pode alternar com ele, Simon?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não.
Não falarei. É coisa mais curta do que falou o Senador
Paim, Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pedro Simon está permitindo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço, mas não vou usar como orador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Como Líder, o Demóstenes não está na Casa. Seria
eu, que cedo a V. Exª. V. Exª pode usar como Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tenho
um compromisso fora. Obrigado. Serei bastante breve,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Já que o Pedro Simon não se opõe, pode usar a tribuna.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar,
quero registrar minha solidariedade – e tenho certeza
que do PSDB inteiro – aos policiais civis, militares e
bombeiros no episódio da PEC nº 300, que está sendo
votada na Câmara e, chegando ao Senado, precisa ter
o tratamento idêntico àquele que demos à PEC nº 41,
que é muito boa e eﬁcaz, embora menos complexa do
que a PEC nº 300. Então, conclamo meus colegas do
Senado a darmos o mesmo tratamento rápido, quebrando interstícios – de modo a contribuirmos para uma
política de segurança – e dando dignidade salarial aos
policiais civis, militares e aos bombeiros.
O segundo ponto, Sr. Presidente, é registrar que
aqui estão presentes lideranças de servidores públicos
de Rondônia e que a decisão da Bancada é prestigiar
sempre o Senador Expedito Júnior, grande artíﬁce da
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aprovação da transposição dos servidores do antigo
Território e hoje Estado de Rondônia. O Governo fezse de morto desde então: quatro meses se passaram e
nenhuma providência prática foi tomada, com prejuízo
para os servidores, diferentemente do que aconteceu
com Roraima e com outras unidades da Federação.
Então, nossa solidariedade.
E, daqui para frente, estou encarregando o Senador Mário Couto de fazer essa cobrança diariamente, para nós darmos a satisfação que merecem Rondônia, os servidores e o nosso querido companheiro
Expedito Júnior.
A terceira colocação, de maneira bastante breve,
Sr. Presidente, é estranhar as declarações da Líder
do PT, nossa prezada Senadora por Santa Catarina,
dizendo que o projeto do Senador Tasso Jereissati
que estabelece um dinheiro a mais para os alunos
que, beneﬁciários do Bolsa Família, se destacarem
na escola, seria crueldade com as crianças. É uma
visão, perdoe-me, incorreta, porque foi estimulando o
estudo das crianças que o Japão se tornou a potência que é; foi estimulando o estudo das crianças que
a China se transformou no País de engenheiros que
é hoje. Enquanto o Brasil, infelizmente, ainda é um
País de bacharéis.
Portanto, estranhei também o Presidente da República ter dito que a ideia não é ruim, mas que não há
orçamento. Mas há orçamento para a Venezuela, para
Cuba, há orçamento para tanto desperdício, para 38
Ministérios, para tanta gente que é nomeada para o
aparelhamento da máquina, para não fazer absolutamente nada de prestação de serviço para a população
brasileira. Estranho que justamente na hora em que se
quer aperfeiçoar o Bolsa Família...
Como nasceu o Bolsa Família? Havia vários projetos do Governo Fernando Henrique. Lula reuniu tudo
num só, transformou num bom programa, que é o Bolsa Família. Ou seja, foi um passo à frente. Agora nós
propusemos, por intermédio do Senador Jereissati,
incentivo ﬁnanceiro para a criança estudar mais. E
não existe orçamento para isso? Há orçamento para
o resto mas não há orçamento para a criança estudar, para a criança ter estímulo para crescer na vida,
para se tornar alguém capaz de sustentar sua família,
para mostrar que o programa não é assistencialista,
que o programa quer mostrar uma porta de saída de
modo a dar autonomia ﬁnanceira e econômica para
as famílias? Para crianças que vão se preparar para
serem os grandes artíﬁces do Brasil tecnológico, do
Brasil preparado para o futuro, que é esse Brasil com
o qual sonhamos?
Então eu queria chamar o Presidente à reﬂexão,
porque temos votado aqui tantos créditos extraordiná-
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rios, tantas coisas esquisitas, enﬁm. E estranho que
não haja recurso, não haja perspectiva de se fazer um
remanejamento orçamentário para se atender a esse
projeto do Senador Jereissati, que revela tanta sensibilidade social e que vem reforçar uma boa ideia do
Presidente Lula.
E, por outro lado, crueldade com as crianças é
nós ﬁcarmos incentivando mães a parirem todos os
anos. Um dia, acaba a capacidade fértil das mulheres, e elas não terão mais direito aos tais incentivos.
Isso que talvez seja crueldade. Crueldade não é dizer: olha, a criança que está beneﬁciada com o Bolsa
Família tem direito a um pouco a mais de dinheiro se
se destacar na escola. Essa é a boa competição. É a
competição que afasta das drogas, é a competição
que afasta do crime, que afasta do submundo e que
prepara essas crianças para a ascensão social, para
a mobilidade social, para disputarem em condições de
igualdade as futuras universidades com os ﬁlhos dos
ricos deste País. Essa é a melhor forma de trabalhar
pelos despossuídos.
Então, a solidariedade do PSDB ao projeto do
Senador Jereissati é inteira, a mesma que foi demonstrada pelo Senado no episódio da comissão. Que esse
projeto vire lei...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – V. Exª
me permite um aparte, Senador?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador,
eu quero também me solidarizar com o projeto. E eu
já disse que esse projeto do Senador Tasso recupera
a ideia inicial do Bolsa Escola, que era a educação.
Se se diz que custa muito, é preciso lembrar que só
vai custar muito quando todos os alunos tirarem boas
notas. E, quando todos os alunos tirarem boas notas,
a gente deve dar graças a Deus.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aí não
precisa mais do programa.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E não
precisará reclamar que está pagando muito. Inclusive,
porque, poucos anos depois, a gente vai poder acabar
com todas essas formas de transferência de renda. É
um absurdo que haja uma resistência a isso. Outra coisa é dizer que esse projeto vai fazer com que as mães
obriguem os ﬁlhos a estudar. A classe média obriga
os ﬁlhos a estudar, premia os ﬁlhos. Outros vieram me
dizer que as famílias vão ﬁcar tristes quando os ﬁlhos
chegarem com as notas baixas. Quer dizer que hoje
não ﬁcam tristes? Eu ﬁcava triste quando minhas ﬁlhas
chegavam com notas baixas em casa. Eu ﬁcava muito
triste. Mas quer dizer que os pobres não ﬁcam tristes?
Está na hora de ﬁcarem tristes quando seus ﬁlhos não
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tiram notas boas. Essa seria mais uma vantagem. O
único ponto que combinei com o Senador Tasso e que
acho que vale a pena uma emenda é que, em vez de
o dinheiro ser dado no ﬁnal do ano, seja depositado
em uma caderneta de poupança que a criança retira
quando terminar o Ensino Médio, porque, com isso, a
gente incentiva o estudo e a permanência. Mas o projeto em si resgata uma idéia inicial do Bolsa Escola e,
felizmente, apareceu a ideia. Já era tempo de ter essa
idéia. O Programa Poupança Escola, eu coloquei aqui,
mas, na Câmara, morreu, também pela ideia de que se
vai gastar dinheiro. O senhor mesmo disse “ninguém
se lembra e nem pergunta se vai gastar dinheiro com
a Olimpíada, PAC”. É hora de dar um incentivo a uma
criança, e a gente dá incentivo para quem salta alto,
pula a distância, corre depressa, por que não dar incentivo para quem tira boa nota?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Cristovam, para encerrar, Sr. Presidente, parece
que ele dá incentivo para não fazerem nada. Ou seja,
incentivo para a criança não estudar não me parece
que seja o caminho de se dar autonomia futura a essas crianças.
O projeto é altamente sensível, e vem aí a impressão abalizada do Senador Cristovam, que já havia
tentado algo parecido e, segundo ele, o projeto morreu
na Câmara dos Deputados.
Peço a V. Exª um minuto mais de tempo, Sr. Presidente, para concluir, dizendo que estranho porque ﬁco
muito feliz quando vejo um projeto do Governo que é
bom, chego aqui e voto; a minha Bancada chega aqui
e vota. Já tivemos momentos de elogio a atitudes que
o Governo tomou, aprovamos muitas medidas acertadas anticrise que o Governo adotou. Já procuramos
mexer nas medidas, melhorá-las, aperfeiçoá-las. Nunca
dissemos não, irracionalmente, a nada. Eles, mesmo
no Governo, parecem reviver aquele período deles de
Oposição, quando diziam não a tudo.
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, o projeto não é bom! Não é bom porque faz estudar? Não é bom porque incentiva o estudo? Ou não
é bom porque é de um Senador da Oposição? Não é
bom porque é do Tasso Jereissati? Não é bom porque
não tiveram eles a ideia? Ou será que não é bom porque não têm interesse em que as crianças estudem?
Crueldade é as crianças estudarem, serem incentivadas a estudar? Ou crueldade é permitir que elas
não estudem? Talvez até o Estado obrigá-las a não
estudar, com a deﬁciência que temos de atendimento
universal a elas?
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Portanto, repito: obrigado, Senador Cristovam.
Minha solidariedade absoluta e a do meu partido ao
projeto do ilustre Senador. Com uma diferença: fosse
da Senadora Líder do PT ou de qualquer outro, eu
apoiaria com o mesmo entusiasmo, por entender que
todo esforço pela educação deve ser praticado por
quem tem coração, por quem tem sensibilidade, por
quem tem amor ao País e amor aos mais humildes,
de verdade, fora da questão eleitoreira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chamamos à tribuna o Senador Pedro Simon, por
cessão de Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Pedro Simon na tribuna e, em seguida, vai
ser o Líder Demóstenes Torres, que anunciamos não
só para Goiás, mas para todo o Brasil.
Senador Papaléo, pela ordem, enquanto chega
à tribuna o Senador Pedro Simon.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero chamar a atenção para um projeto do Senador Expedito
Júnior, que foi aprovado e falta regulamentar, que é
exatamente a transposição dos servidores do Estado
de Rondônia, ex-Território de Rondônia, que justamente
precisa que essa regulamentação seja feita para que
aconteça a mesma coisa que aconteceu com os servidores dos outros ex-Territórios. Ou seja, que os exservidores federais passem, voltem a ser servidores
federais, como a lei pede e determina.
Então, é fazer essa ﬁxação da reivindicação e
dizer, Senador Expedito, que ﬁcarei cobrando sempre
essa regulamentação que, desde outubro, o Governo
Federal não faz e, por isso, estamos aguardando. Sei
como se sente o servidor diante dessa situação, de um
direito que tem, mas não o recebe por protelação.
Obrigado, Senador Simon, e obrigado, Senador
Expedito Junior.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado
por ter cedido o seu tempo, Senador Papaléo.
Sr. Presidente, eu tenho dito, e reiterado, que as
mudanças de que o Brasil tanto necessita não virão
de dentro para fora. Não me move a esperança de que
do útero institucional nascerão as alterações políticas
que, verdadeiramente, legitimem o nosso aparato político, jurídico e administrativo, com toda a competência
de S. Exª, o Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça.
As mudanças virão do clamor das ruas, da voz
da sociedade organizada.
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Acontece que não tem sido fácil, também, a sociedade brasileira se organizar para, de fora para dentro, exigir até mesmo questões mínimas, relativas ao
comportamento institucional.
Por exemplo, que as leis atendam, efetivamente,
o coletivo e não a indivíduos e grupos, que elas sejam cumpridas, que se punam os infratores, e assim
por diante.
Existem autores que já pregam uma espécie de
“anomia social” na população brasileira. O que vem
a ser isso? O cidadão já não reivindica porque sabe
que nada tomará o rumo necessário, que nada muda
ou que o império é o da impunidade. Ele já não conﬁa
tanto nas suas instituições.
Normalmente, no “paredão” do descrédito popular estão as empresas públicas. Mas, isso não signiﬁca que o cidadão também não seja ludibriado, na sua
boa-fé, pelas próprias empresas privadas.
Essa “anomia”, ou seja, esse desinteresse, ou
mesmo essa sensação de fragilidade, tem efeitos maléﬁcos, porque realimenta o status quo, trabalha contra
as mudanças necessárias.
É que também o dia a dia do cidadão, cada vez
mais, é ocupado por instintos e ações pela própria
sobrevivência. Pouco tempo sobra para participar dos
eventos coletivos de reivindicação de direitos, e até
mesmo de atos individuais quando eles se sentem
lesados, não importa se pelo seu Estado ou pelo empresário privado.
O Jornal do Brasil, o estimado e querido Jornal
do Brasil, percebeu muito bem isso. Que o caminho
da informação não pode ser apenas o fato, o jornal,
o leitor.
Percebeu o Jornal do Brasil, de tamanha importância para a imprensa brasileira e para a nossa história de país livre e independente, que ele, Jornal do
Brasil, também pode ser “um instrumento dialético de
perseguição da justiça”. Ou seja, que aquele mesmo
caminho da informação pode ser de mão dupla: o leitor, o fato, o jornal.
O jornal está criando, então – o Jornal do Brasil
–, um espaço de grande importância, não só para resolver situações particulares e individuais, mas para
disseminar a mobilização coletiva, hoje anestesiada,
ora pela falta de tempo, ora pela desinformação, ora
pelo descrédito nas soluções para aquilo que deveria
ser, automaticamente, o seu direito.
Questões que, em princípio, podem parecer individuais, mas que o jornal as torna coletivas, pela repercussão e pela própria mobilização. Ou seja, o Jornal do
Brasil está criando esse espaço com a compreensão de
que, o fato, muitas vezes, vale mais que mil palavras.
O fato, muitas vezes, vale mais do que mil palavras.
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Que um fato, por mais individual que possa parecer,
pode ser coletivo, de muitos outros cidadãos.
Este projeto do querido Jornal do Brasil chamase “Exigir e Existir”. Repito: Exigir e Existir. Nada mais
apropriado o nome escolhido. Nada mais importante o
projeto imaginado e, agora, prestem atenção, porque
ele está prestes a ser colocado em prática.
“Exigir”. Acho que chegou a este ponto e a este
momento: a população tem que se conscientizar de
que é hora de colocar as suas cartas na mesa. Não é
possível conviver, por mais tempo, vendo a notícia e, no
máximo, se indignando. Pior ainda: na certeza de que
nada será resolvido e que ele tem que se resignar.
“Existir”. A partir do momento em que o cidadão
brasileiro passa a ocupar o seu verdadeiro espaço,
deixa de ser, como hoje, na visão institucional, apenas
um objeto da política. Será sujeito da história.
Diz o documento base da proposta do Jornal do
Brasil: “Infelizmente, muitos indivíduos simplesmente não acreditam que farão a diferença e costumam
achar que ‘a vida é assim mesmo’, ou que ‘melhor
não perder tempo com isso’, ou, ainda, que ‘por aqui
tudo acaba em pizza mesmo’... O papel do jornal deve
ser o de motivar o público que já não tem mais forças
para reagir e prefere aceitar pequenas e cotidianas
violações contra seus direitos enquanto consumidor
e trabalhador”.
Entretanto, eu acho que o projeto do Jornal do
Brasil vai além: quem sabe o jornal esteja contribuindo, inclusive, para uma mudança radical nas suas próprias manchetes. Ou nas manchetes da mídia brasileira, principalmente na mídia dos últimos tempos. Não
para escamotear a notícia, mas para mudá-la. Mudá-la
porque os fatos mudaram. Mudaram porque o cidadão
assim o exigiu. Exigiu porque encontrou no jornal um
espaço para se fazer Existir.
Vejam, portanto, Sr. Presidente, a importância
do novo espaço idealizado pelo Jornal do Brasil: o
jornal também se tornará, cada vez mais, sujeito da
história.
O País não pode permanecer refém da impunidade. Não pode mudar, simplesmente pelo fato de que
o cidadão percebe que nada muda, que o que vinga
é o chamado “jeitinho brasileiro”, que mais alimenta a
impunidade do que a erradica.
A coragem do Jornal do Brasil, em momentos
cruciais da nossa história, é digna dos nossos melhores registros, por exemplo, na resistência democrática,
quando a tesoura, para não dizer o fuzil, ocupava o
lugar das palavras. O Jornal teve a coragem, também
como exemplo, de revelar, em 1981, os verdadeiros
responsáveis da explosão da bomba do Riocentro ou
a fraude eletrônica montada em 1982, para evitar a
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eleição de Brizola para o Governo do Rio de Janeiro.
Aliás, melhor exemplo parece não haver para ilustrar
como um jornal pode mudar as suas próprias manchetes. Quem sabe se, sem essa coragem do Jornal
do Brasil, pudessem persistir, ainda por muito tempo,
a tesoura e o fuzil.
O Jornal do Brasil diz que “a concretização do
projeto Exigir e Existir tende a ser agente colaborador
da melhoria das relações sociais, na medida em que
o aumento das demandas justas será fator de coibição de agentes públicos e privados que apostam no
conformismo das pessoas, na lentidão da Justiça e
ganham em cima de pequenos ilícitos que lhes auferem grandes lucros ou vantagens”.
O projeto Exigir e Existir, do Jornal do Brasil, é,
portanto, um instrumento da maior importância na luta
contra a impunidade, mãe da corrupção e causa maior
das nossas tantas mazelas sociais. Quem sabe estamos
dando, neste momento da nossa história, um grande
passo para mudar as manchetes. Para melhor!
Era o que tinha a dizer, meu querido Presidente
Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
o segundo brilhante pronunciamento do dia de hoje.
Pedro está concorrendo com ele mesmo. A cada vez
ele se supera em sabedoria.
Sei que o mundo tinha um Demóstenes, lá na
Grécia, e nós temos o nosso, que eu anuncio agora.
O de lá era gago, o daqui é essa inteligência, é um
orador brilhante.
Pedro Simon já superou em muito, em muito o
Cícero, o orador.
Agora convidamos, como Lider da Minoria, Demóstenes Torres.
É a certeza do Brasil no aperfeiçoamento da Justiça brasileira. Ela é divina, mas é feita por homens,
que muitas vezes falha.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs Senadores, curiosamente, V. Exª abordou
um tema de que vou falar hoje, Sr. Presidente: sobre
a Justiça do Brasil e o papel de guardião que tem sido
o Supremo Tribunal Federal da Constituição Federal,
das leis e da dignidade humana, especialmente sob a
Presidência do Presidente Gilmar Mendes.
Vejamos, Sr. Presidente, que a ditadura militar
tentou calar o Supremo Tribunal Federal também. Ministros foram aposentados, vagas foram abertas. Depois se reduziu o número novamente para onze. Mas
o Supremo Tribunal Federal jamais se curvou a quem
quer que seja, ao poderio político, ao poderio econômico, dentro de toda e qualquer circunstância.
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Não tenho dúvida de que as decisões do Supremo Tribunal Federal desagradam a muitos. A mim
mesmo, muitas vezes, não me agradam. Por exemplo, a
súmula com efeito vinculante que tratou do tema algema. Eu acho que o Supremo não deveria ter feito isso.
Conversei com o próprio Ministro Gilmar Mendes. Por
quê? Quem tem a condição de avaliar quando é que
uma pessoa deve ser algemada ou não é a autoridade policial. Quantas são as vezes em que o inusitado
acontece, toma de surpresa uma pessoa que está fazendo uma operação, uma prisão, e vem justamente
de quem menos se espera?
Quando dei uma palestra na Polícia Federal, no
ﬁm do ano de 2008, um delegado contava uma história de uma senhora de mais de 70 anos, fraudadora
da Previdência, que quando foi ser presa, pediu para
ir concluir um café que estava fazendo, naturalmente
na cozinha; e, ao chegar lá, acabou jogando toda a
água quente, todo o café, em cima daqueles policiais,
tentando a fuga. Então, quem pode fazer a avaliação
de se há abuso ou não é a autoridade policial.
É óbvio que a algema, muitas vezes, é utilizada para dar o espetáculo, para fazer o show. Eu já fui
Promotor de Justiça, no interior de Goiás, quando era
Tocantins, em situação muito adversa em que a autoridade judiciária, o juiz, tinha determinado a prisão de
uma pessoa. Cheguei lá e ela estava não algemada,
mas amarrada com o cadarço do policial militar, não
para abusar, mas para cumprir a ordem do magistrado.
E ali não tinha abuso de autoridade. Muito bem. Mas
são episódios absolutamente esporádicos.
A reforma que ﬁzemos, a Emenda nº 45, deu ao
Supremo Tribunal Federal o poder de editar súmulas
com efeito vinculante, mas deu também ao Supremo
Tribunal Federal, depois, com mexidas que nós ﬁzemos, a condição de ter repercussão geral, de diminuir
o número de processos ali, para que a Corte pudesse
se ocupar de temas importantes.
Os Presidentes do Supremo Tribunal Federal
têm agido de forma correta, coibindo o arbítrio. Mas,
especialmente nesses últimos dois anos, o Presidente
Gilmar Mendes tem se esmerado no cumprimento da
Constituição Federal. E é difícil, às vezes, cumprir a
Constituição Federal. Por exemplo, um ato que sempre é questionado: a soltura dúplice de Daniel Dantas,
pessoa que eu não conheço e de quem tenho a pior
impressão. O Ministro Gilmar Mendes teria agido de
forma errada?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
V.Exª um aparte, Senador Demóstenes Torres?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM-GO) – Só
para concluir, Senador, antes de lhe dar o aparte.

173

Março de 2010

Teria? De forma alguma! O fato é que ele agiu
dentro da legislação brasileira. Tanto é que nós estamos, agora, fazendo a reforma do Código de Processo
Penal, o Relator é o Senador Renato Casagrande, e
um dos objetivos é dar condição ao julgador, e também
ao Supremo Tribunal Federal, para manter na prisão
as pessoas nessas circunstâncias.
Então, o número de delitos hoje será levado em
consideração. A gravidade dos delitos praticados também será levado em consideração. O Supremo Tribunal Federal poderá, por exemplo, soltar e arbitrar uma
ﬁança – que eu quero elevar até o valor de R$98 milhões, o que não signiﬁca qualquer conﬁsco, porque,
tendo condição de pagar e sendo a pessoa absolvida
no ﬁnal, a Justiça lhe devolverá aquele recurso. Caso
contrário, haverá um perdimento em favor da União
que poderá ser aplicado inclusive na melhoria do sistema carcerário, e poderá afastar das funções, tanto
públicas quanto privadas, e sem remuneração do cargo
que exerce. Então, muitas vezes, o que é debitado nas
costas do julgador, na realidade, é ato de omissão do
próprio Congresso, e nós estamos cuidando dessas
questões.
Concedo um aparte ao ilustre Senador Arthur
Virgílio Neto.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Demóstenes, V. Exª toca num ponto que merece atenção muito especial porque analisa, com seriedade, a
situação jurídica do País. Ou seja, nós lutamos, durante
o regime ditatorial e contra ele, para obter o benefício
da dúvida, ou seja, para obter o direito ao trânsito em
julgado antes de considerar alguém efetivamente culpado. De repente, alguns dizem: “Não, tem que ser o juiz
de 1ª instância a decidir se fulano é limpo ou não é”. É
uma história complicada. Depois nós vimos algumas
decisões bem-intencionadas, mas não deﬁnitivas, do
Ministério Público a colocar certos juízes de nomeada
em situação má. Certa vez um juiz federal me disse
que teve que soltar determinado político envolvido em
vários casos de corrupção porque ele não encontrava na lei meios de mantê-lo preso. Resultado: para a
opinião pública, pousava de herói aquele do Ministério
Público que havia solicitado a prisão. E ele pousou de
vilão. É homem direito, homem de bem, homem pobre.
Sua esposa vai ao cabeleireiro. No cabeleireiro, ela
que estava com hora marcada ouve alguém pedindo
para ser atendida naquela hora. A cabeleireira disse:
“Não posso porque eu tenho que atender a fulana de
tal, aliás, esposa do juiz federal fulano de tal – ela não
deveria ter dito isso – que está com hora marcada. Isto
sim é importante: que está com hora marcada. Aí a outra disse: “Ah, não, tem que atendê-la primeiro porque
ela está cheia do dinheiro do fulano de tal”. Ele disse:
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“Puxa vida, eu sou obrigado, porque cumpri a lei, a
passar por esse vexame junto com a minha mulher
que é destratada no cabeleireiro.” Eu queria pegar alguns exemplos de juízes que foram juízes para valer.
E o Supremo está cheio de juízes corretos, bons. Eu
cito Evandro Lins e Silva, que foi cassado pelo regime ditatorial.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Perfeito.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Alterou praticamente toda a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal à sua época. Ribeiro da Costa, seu colega, que
defendeu o poder civil no Supremo. Quando Costa e
Silva se recusou a soltar Miguel Arraes, ele disse: “Não
me obrigue a ir a Fernando de Noronha para soltar eu
próprio, para fazer eu próprio cumprir um mandamento
do Supremo Tribunal Federal”. E Costa e Silva recuou.
Truculento como ele era, recuou a sua própria boçalidade e mandou soltar Miguel Arraes, obedecendo à
decisão do habeas corpus concedido pelo Supremo
Tribunal Federal, em uma época em que ainda cabia
habeas corpus no País. Eu queria pegar alguns outros
exemplos. Tem exemplos incríveis. Eu vou citar mais
dois. O Ministro Gilmar é homem de coragem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sem dúvida!
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Fica com a
lei a despeito de isso ser bem compreendido ou não
pela opinião pública num primeiro momento, mas ﬁca
com a lei. As pessoas não se dão conta de que, se ele
não ﬁca com a lei, vai pairar uma insegurança sobre
todos, não se vai ter garantia mais de liberdade para
a imprensa, para a voz no Parlamento, para o cidadão
nas ruas sobretudo...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – A
prisão passa a ser seletiva: prende quem quer...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Prisão seletiva. Ele olha lá e, se vir que tem trucagem nas gravações, diz: “Solto”. Se ele vir que tem alguma desnecessidade, ele diz: “Solto”. Como também...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Prende.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Como também não percebem quando ele manda prender. Na
hora em que apresento também a minha solidariedade
ao Ministro Gilmar Mendes, que considero uma ﬁgura de absoluta expressão nas letras jurídicas do País,
eu queria dizer que há outro Ministro que, no início,
alguns de nós olhávamos com desconﬁança, que vai
se aﬁrmando como uma referência no Supremo Tribunal Federal, com seu equilíbrio, com sua cultura,
com a experiência que armazenou, mostrando que
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nós, mais uma vez, ﬁzemos corretamente a decisão.
É o Ministro José...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Antonio Toffoli.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...Antonio
Toffoli, que vai se aﬁrmando a cada momento. Eu não
sei se é tão comum um Ministro tão jovem – não é comum um ministro tão jovem – e com tão pouco tempo
de exercício da suprema magistratura já estar sendo o
que é, alguém que, com personalidade, diz: “Olha, isso
aqui não, isso aqui sim”, que segue a sua consciência
pura e simplesmente...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Tem coragem.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Tem coragem
e é acatado pelos seus colegas. Quem pensava que
ele seria um beleguim do Governo atual... Eu queria
parabenizar o Presidente por ter escolhido com correção. O Presidente Lula acertou ao escolher o Sr. José
Antonio Toffoli, assim como mandou para lá outros homens ilustres que representam muito bem a sociedade
brasileira no Supremo Tribunal Federal. Não foi aí um
gesto de infelicidade do Presidente da República. Eu
citei dois. Seria preciso que nós aqui informássemos
e não que desinformássemos. O primeiro impulso do
cidadão lá fora, quando vê tantos escândalos, tantos
casos de corrupção, tanto deboche com a coisa pública, é dizer: “Puxa vida, o certo é prender; o certo
não é soltar”. E, no entanto, democracia não se faz
prendendo. Quem prendia muito era a ditadura. Nós
lutávamos contra a ditadura para soltar os que foram
presos injustamente, e os presos políticos todos o
são injustamente, porque preso político é aquele que
exercitou uma opinião que não batia com a opinião
do regime autoritário, enﬁm. Então, nós teríamos que
ter mais pessoas como V. Exª, que é muito brilhante
ao abordar a questão jurídica, é brilhante ao abordar
qualquer tema da vida deste País e que traz um esclarecimento desses, propiciando que as pessoas que nos
ouvem, que possam nos estar ouvindo em casa meditem e percebam que nem sempre – eu vou parafrasear
uma jovem Deputada do meu Estado que, outro dia,
no Tribunal Superior Eleitoral, numa audiência pública,
disse, citando um autor: “Ser bom (e ela aspeava a palavra bom) é muito fácil, o difícil é ser justo.” E ser justo
não é exatamente aquilo que dá o maior holofote ou
que rende o maior espaço na notícia do dia seguinte.
Ser justo é cumprir as leis que aí estão postas com o
maior espaço para a sensibilidade possível, porque o
juiz não é um autômato, corre sangue nas veias dos
juízes, ele não é um autômato, tem espaço para um
certo arbítrio dele. Mas ele tem os limites. E os limites,
quais são? São os limites impostos pelo arcabouço
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jurídico que está à sua volta. Então, eu diria que os
juízes que pura e simplesmente ignoram a lei para supostamente se abraçarem com a opinião pública, eles
deveriam largar a toga e disputar a eleição conosco.
E olha que aqui nós muitas vezes tomamos atitudes
antipáticas à opinião pública para ﬁcarmos com algo
que nós julgamos que, no fundo, ao ﬁm e ao cabo, é
bom para a opinião pública. Porque não é ﬁcando o dia
inteiro tentando cortejar a opinião pública que se vai
fazer uma verdadeira e justa carreira pública. Então, eu
diria que talvez nem aqui coubessem essas pessoas,
porque trazer mais gente demagógica para cá não sei
se vai resolver. Acho até que já há um número, uma
bancada bastante forte: a bancada da demagogia já é
bastante expressiva. Sozinha, talvez seja majoritária,
quem sabe, se juntarmos as duas Casas. É preciso que
gente que fale o que está pensando. Se isso agrada,
agradou; se desagrada, desagradou.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Perfeitamente.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Então, referime a outro juiz – a dois do passado e a um do presente,
o jovem Toffoli – e V. Exª se referiu ao Ministro Gilmar.
Eu corroboro a sua opinião. Trata-se de um grande
juiz, alguém que vai deixar saudades na Presidência
da Casa e alguém que exerce a sua magistratura com
a maior qualidade, com cultura, com coragem e com
apego à lei, sem deixar de ser absolutamente sensível
em relação ao ser humano que com ele dialoga. É um
juiz de verdade. Sou neto de um juiz de verdade. Há juízes que conheço – até já os denunciei – e que não são
juízes de verdade. O juiz covarde, para mim, é sinônimo
do juiz corrupto. O covarde e o corrupto produzem o
mesmo resultado porque, no fundo, prejudicam alguém.
O corrupto se deixa subornar para prejudicar alguém
e beneﬁciar outro. O covarde, por intimidação talvez,
prejudica alguém para ajudar outro. Então, considero
sinônimos os dois. E estamos aqui falando de juízes
corajosos: Ribeiro da Costa, do passado; Evandro Lins
e Silva, do passado; Gilmar Mendes, do presente, e
José Antonio Toffoli, do presente, a quem desejo todo
o futuro, até pela idade que tem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Com certeza.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Todo o futuro
para a sua vida inteira e daqui para melhor.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Já é um grande juiz.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Muito obrigado. Desculpe-me pela demora no aparte, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – O
que é isso! Um aparte dessa qualidade poderia demorar muito mais, Senador Arthur Virgílio.
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Podemos dizer que também foi sob a Presidência
e é sob a Presidência do Ministro Gilmar Mendes que o
Supremo decidiu algumas questões que nós aqui não
tivemos a coragem de decidir, como, por exemplo, a
questão do nepotismo.
Nós nos omitimos. Eu mesmo sou autor de uma
proposta de emenda à Constituição que está, desde
2003 – há sete anos! –, dormindo na gaveta da Casa,
porque não tivemos a condição e a coragem de fazêlo. E o Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência
do Ministro Gilmar Mendes, tomou exatamente essa
providência. Quanto à insubsistência da prisão civil
do depositário inﬁel, dando vazão a diversos acordos
internacionais de que o Brasil é signatário, da mesma
forma. No tocante à impossibilidade da execução provisória da sentença penal condenatória, é um absurdo.
Como se quer manter preso, com o argumento de que
foi condenado, alguém para o qual ainda não houve
trânsito em julgado? Então, o Supremo simplesmente
fulminou essas possibilidades.
Ainda podemos falar das células-tronco embrionárias, para as quais o Congresso tomou a providência,
mas houve um questionamento, e o Supremo manteve. Deu voz ao Congresso Nacional quando proibiu
a Presidência da República de editar medidas provisórias sobre créditos extraordinários, porque, senão,
nós faríamos mais o quê, Senador Mão Santa? Se até
para crédito extraordinário o Presidente podia editar
medida provisória, o que nós poderíamos fazer? Não
é verdade, Senador Heráclito?
Então, o Ministro Gilmar Mendes foi corajoso, foi
altivo, foi decente, prestigiou os Poderes e foi extremamente leal na questão das súmulas vinculantes, das
repercussões gerais e na diminuição do número de
processos protocolados, porque o Supremo também
começou a aplicar multa para os litigantes de má-fé,
conforme prevê o Código de Processo Civil; na decisão,
na corajosa decisão do Conselho Nacional de Justiça,
do qual o Ministro Gilmar Mendes é Presidente, de zerar os processos antigos; nos mutirões carcerários para
tirar da cadeia os pobres que estavam lá, arrastando
há muitos anos uma condenação já expirada, ou mesmo cumprimento de medida provisória há dois, três,
quatro anos, casos escabrosos que foram notiﬁcados
pelos juízes, que acabaram fazendo essas correições
Brasil afora.
E o melhor de tudo, o que nós devíamos imitar:
a publicação na Internet, por todos os juízes e tribunais, dos seus gastos, das suas decisões, das suas
despesas, das suas licitações; transformou-se o Poder
Judiciário num poder transparente, graças à batuta do
Ministro Gilmar Mendes.
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Todo mundo fala em contratar egressos do sistema prisional. Quantos projetos de lei nesse sentido
nós já não aprovamos aqui, não é? Quantas propostas de emenda à Constituição na mesma direção?
Pois foi justamente o CNJ, o Conselho Nacional de
Justiça, por intermédio do Ministro Gilmar Mendes,
que possibilitou a contratação de auxiliares egressos
do sistema prisional.
Mas eu acredito, além dos processos eletrônicos,
de tudo isso que nós estamos aprovando, e que ele, a
priori, já está implementando, acabando com as xerocópias, todo o procedimento utilizando-se da modernidade em favor da celeridade da justiça, mas o principal
trabalho do Ministro Gilmar Mendes foi desmontar o
estado policial que se instalava no Brasil. Como me
disse um Ministro do Supremo, o Ministro Gilmar Mendes salvou o Brasil. O que estava acontecendo era um
verdadeiro conluio: membros do Ministério Público, da
polícia e da magistratura resolviam prender alguém;
primeiro, mandavam grampear e depois legalizavam
esses grampos. E provas ilegais, perseguições, descumprimento à Constituição. Quantos de nós não fomos
alvo dessa bisbilhotagem em favor de chantagens, em
favor de atuações políticas desastradas, em favor de
abastecer os seus chefes de informações? Então, não
podemos esquecer isso. O Ministro Gilmar Mendes tem
um papel crucial no desmonte do estado policial que
estava acontecendo aqui no Brasil.
Ao ﬁndar minhas palavras, eu quero deixar aqui
o meu reconhecimento aos dois anos do Ministro Gilmar Mendes à frente do Poder Judiciário: um vendaval
verdadeiro de dignidade, de decência, de legalidade,
de cumprimento dos ditames da Constituição Federal,
de preservação da dignidade humana, de arrostar a
verdade convencional, de não se curvar a pressões,
um homem que simplesmente cumpriu o Direito.
E, como diria o Ministro Celso de Mello, numa homenagem que fez ao Presidente Gilmar Mendes, ainda
no ano passado. Disse o Ministro Celso de Mello, que
é o decano do Supremo Tribunal Federal:
Tenho para mim, no entanto, que alguns
dos eventos e realizações são, por si só, a
atestação, Sr. Presidente Gilmar Mendes, de
sua atuação como magistrado responsável e
ﬁel ao interesse público e à causa da Justiça,
e que será capaz, por isso mesmo, de superar
como já o vem fazendo os grandes desaﬁos
e problemas que tanto aﬂigem o Poder Judiciário em nosso País, formulando idéias e implementando projetos em comunhão solidária
com juízes que integram esta Suprema Corte
e em harmonia com os demais poderes da
República em ordem a estabelecer, em favor
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da cidadania, um sistema de administração da
justiça que se revele processualmente célere,
tecnicamente eﬁciente, politicamente independente e socialmente eﬁcaz.
Precisamos, Sr. Presidente, de homens com a
coragem cívica de Gilmar Mendes. Os onze Ministros
do Supremo, ele e mais dez, têm essa coragem. Falava ainda há pouco o Senador Arthur Virgílio do jovem
Ministro Toffoli que entrou sob a suspeição de muitos e
que hoje é uma referência em seus julgados ali dentro.
Então, é isso que precisamos observar.
O espírito público muitas vezes não se coaduna
com o que nós pensamos. Muitas vezes não se coaduna com a nossa vontade. O Supremo nem sempre
decide do jeito que nós gostaríamos e nem por isso
são iníquos os Ministros do Supremo.
Ao Ministro Gilmar Mendes, todo o voto de felicidades, de prosseguimento cada vez mais altaneiro na
sua vida pública, na sua vida junto ao Supremo Tribunal Federal e que quem o suceder, o Ministro Cezar
Peluso, tenha a mesma ventura, a mesma felicidade,
a mesma galhardia, a mesma coragem cívica que o
Ministro Gilmar Mendes. Têm estilos completamente
diferentes, mas isso não importa. O que importa é que
o Supremo continue sob uma batuta eﬁciente, elegante,
justa, digna e constitucional, como esteve nesses dois
anos sob a batuta do Ministro Gilmar Mendes.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Demóstenes, estávamos atentamente ouvindo
V. Exª. E quis Deus, Senador Demóstenes, que neste
instante eu estivesse representando a Presidência.
Eu queria buscar o espírito da Lei. V. Exª, se eu
fosse regimental, teria cinco minutos, pelo Regimento.
V. Exª teve quase 25 e merecia muito mais.
Entendo, e entendo bem: Mitterrand, moribundo,
morrendo, disse: ... “é fortalecer os contrapoderes”, um
ao outro. E neste instante, o Poder Legislativo do Brasil, por meio de Demóstenes Torres, fortalece o Poder
Judiciário. E não é enaltecendo, não; é analisando uma
das pessoas de maior coragem e de serviço.
Eu não tenho a competência jurídica de V. Exª,
mas a justiça é uma missão de todos nós. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça” – disse Cristo.
Então, essa é uma missão divina. Feita por homens,
mas é uma missão de todos nós. Montaigne disse:
“A justiça é o pão que mais a humanidade precisa”.
Aristóteles foi mais poético e disse: “Que a coroa da
justiça brilhe mais do que a do rei e seja mais alta”. E
quero dizer que o que eles imaginaram o nosso Gilmar
Mendes tem feito pela Justiça do Brasil. Vou salientar
um ponto: é o povo, é o pão. Olha que beleza essas
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audiências públicas que ele foi como Corregedor nos
Estados. Que beleza! Eu senti. Que transparência! A
justiça é casada com a verdade, com a pureza. Não
pode nascer. Então, queremos dizer que eu já tinha
uma admiração pessoal por V. Exª nesses anos, porque vejo na ﬁgura de V. Exª a ﬁgura do nosso patrono
aqui, Rui Barbosa, que disse que só tem um caminho:
a salvação é a lei, a justiça. E muito me emocionou
quando V. Exª traduziu a grandeza do meu Estado. E
feliz da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal,
que não precisa buscar exemplos na história e em outros lugares. O exemplo está lá mesmo em Evandro
Lins e Silva, piauiense, meu amigo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Exatamente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora vamos chamar para uma comunicação inadiável,
o último. Estamos seguindo aqui.
Era a vez do Cristovam, mas ele não está, ele
estava no banco de reserva. E eu escalei aqui. É o
Dunga, né? Ele era o quarto, porque, depois de três,
está encerrada a comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Peço a permissão para ler o expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes
da pauta de hoje para Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia, como tínhamos
pactuado, de acordo com a própria sugestão do Senador Heráclito Fortes, que é Secretário desta Casa.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e
dos Transportes, no valor global de dois bilhões,
cento e sessenta e oito milhões, cento e setenta
e dois mil reais, para os ﬁns que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
Relator revisor: Senador Geovani Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 2011-2009)
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Prazo ﬁnal prorrogado: 15-03-2010
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 470, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 470, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 2811-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 23-03-2010
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826,
de 23 de agosto de 1999, que estabelecem
incentivos ﬁscais para o desenvolvimento regional.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 1702-2010)
Prazo ﬁnal: 03-03-2010
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a Formação de
docentes para atuar na educação básica, e
dá outras providências.
Dependendo de Parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
(Sobrestando a pauta a partir de 19-122009)
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5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
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tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
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bilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
16
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
17
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
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plices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e - de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
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Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
- de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
- de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e
- de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
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24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de traba-
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lho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
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na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
- da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei

MARÇO05523
2010

Quinta-feira 4

Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
- de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
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Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
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ria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
- de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
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nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
48
PROJETO DE 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,
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de 2007 (apresentado como conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as
contas do Governo Federal, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito
Federal e Territórios e do Ministério Público da
União, relativas ao exercício de 2003.
49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de
2009 (apresentado como conclusão do Parecer
nº 1, de 2009-CN, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que aprova as Contas do Governo Federal relativas ao Exercício de 2004.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos
Correios, que acrescenta dispositivos ao DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito (tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou
Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
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o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
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vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
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com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
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e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
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.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
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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.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
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mentares; 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.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” 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,
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com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e 390, de
2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684 de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249,
de 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.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
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tivo 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.
75
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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
- de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
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dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar

194

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
82
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 8, de 2010, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 319, de 2009, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (regulamenta a proﬁssão
de motorista).
83
REQUERIMENTO Nº 9, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 9, de 2010, do Senador Renato Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
84
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 10, de 2010, do Senador Renato
Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Em votação o Requerimento nº 159, de 2010, do
Senador Eduardo Azeredo, solicitando licença para
se ausentar dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participar
da 22ª Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
a realizar-se em Montevidéu, Uruguai, nos dias 8 e 9
de março do corrente.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, do
DEM, do grandioso Estado do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa acompanha, ao longo desses meus sete anos de Senador,
a maneira vigilante com que exerço a posição, sempre que posso construtiva, com relação aos fatos que
ocorrem no Estado do Piauí.
Tenho sido um ácido crítico do Governo Federal,
principalmente no que diz respeito ao descaso e ao
desprezo com que os assuntos inerentes ao meu Estado são tratados pelo Governo Federal.
A insensibilidade do Governo com o Nordeste
não é novidade para ninguém, e essa insensibilidade
é histórica. Infelizmente, o Norte e o Nordeste brasileiro são tratados como subproduto pelos Governos que
se sucedem neste País.
Não quero dizer que a prática do atual Governo
seja de uma inserção, mas, na realidade, é o cumprimento de uma regra.
O que me traz à tribuna hoje, Senador Mão Santa – e tenho certeza de que V. Exª haverá de concordar comigo – é a insatisfação pela maneira com que
o Governo do Presidente Lula vem tratando o Estado
do Piauí. Promessas. E realizações nada.
Agora, pontualmente, Senador Mão Santa, existe um motivo que me traz a esta tribuna. É a grave
situação ﬁnanceira por que passa o Estado do Piauí.
É verdade, é claro, que tudo isso é produto de uma
gestão sem planejamento; de uma gestão sem projetos básicos ou projetos estruturantes; de uma gestão
que procurou ao longo desse período colocar de lado
prioridades fundamentais para o desenvolvimento do
nosso Estado; e se deteve em cumprir pequenos compromissos eleitoreiros, atendendo ao pedido de uma
estrada que começa ali e não termina e de outra que
se inicia ali.
Promessas que custaram cara ao Erário do Piauí.
E hoje o Governador, na indecisão de deixar ou não
governo para se habilitar a disputas eleitorais do próximo pleito, está correndo de maneira desesperada e
com pires na mão junto aos gabinetes de Brasília, no
sentido de encontrar uma mão bondosa e generosa
que lhe salve dos vexames, porque, com certeza, os
desmandos cometidos ao longo do tempo lhe poderão
criar dissabores num futuro próximo.
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Mas não é por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que eu como piauiense viria a esta tribuna para defender a tese do quanto pior melhor, até
porque, Sr. Presidente, o que nós vemos é, de maneira fácil, o Presidente da República anunciar todos os
dias ajudas emergenciais a países vizinhos, a países
amigos, a países que enfrentam agruras e dissabores.
E o Presidente, de maneira sempre rápida e generosa, a fazer doações, a prestar socorro – o que é uma
atitude louvável.
Mas eu queria lembrar ao Presidente da República e aos que fazem parte deste Governo que nós
temos que ser solidários, mas nós temos que ver, Senador Flávio Arns, que o Haiti está no Piauí. Porque
nós vivemos lá as mesmas diﬁculdades, nós tivemos
lá problemas semelhantes, nós tivemos uma barragem
que, por negligencia dos homens, estourou, ceifando
vidas e deixando vários desabrigados.
E até hoje as promessas do Governo Federal
continuam a serem esperadas. E não se justiﬁca, o
comportamento da cúpula econômica do Governo Federal com relação ao Piauí, porque o que nós vemos
e estamos vendo no dia-a-dia são palavras de desesperança do Ministro Guido Mantega com relação a
esse socorro emergencial ao Estado do Piauí. Estão
fazendo esse discurso, correndo o risco de – inclusive
o Senador Cristovam Buarque – estar criando uma cobra para me morder lá na frente, ajudando a resolver
um problema que poderá voltar-se contra mim, porque
tenho no atual Governador uma das possibilidades de
adversário no pleito que se avizinha. Mas eu não raciocino em política dessa maneira. Não posso aceitar que,
por questões sejam elas quais forem, o Piauí não seja
olhado de maneira eqüitativa aos outros Estados da
Federação. Se Estado do Sul tem enchente, se Estado
do Sul tem seca, a providência chega de maneira imediata e diligente. O Piauí padece de enchente, padece
de seca, padece do arrombamento, por exemplo, da
Barragem Algodões. E as diﬁculdades burocráticas são
colocadas de maneira intransponível para que não se
tenha acesso aos recursos tão necessários.
O Ministro Guido Mantega precisa ter uma sensibilidade social, precisa ter uma sensibilidade humana
para com essa crise que atravessa o Estado do Piauí
neste momento. Não importa se, no dia 3 de abril, se
no dia 4 de abril, ou seja lá quando for, estará governando o Estado o Sr. Wellington Dias ou o seu sucessor. O que importa é que o Piauí, por divergências
políticas, não pode pagar o preço caro que vimos pagando, exatamente pelo fato de o Estado Federal lhe
virar as costas.
Mas há, Senador Cristovam Buarque, um fato
acontecido hoje e sobre o qual não posso me calar.
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Publicado nos jornais de circulação no Piauí, e de maneira muito especial, Senador Mão Santa, no 180graus,
que diz: “Presidente Lula passa pito em Wellington Dias
durante evento ao vivo do Meio-Norte”. O Presidente
participou hoje, pela manhã, de uma solenidade, por
meio de uma videoconferência, para o lançamento do
site Portal Brasil em sintonia com a Escola Meio Norte
e chamou o Governador também para conversar com
estudantes e – Senador Cristovam Buarque, observe
bem V. Exª, que é um educador – professores da referida escola.
Ao mencionar Dias, o Presidente fez o seguinte
comentário: “Eu vou chamar aqui o Governador para
que ele fale com o pessoal da Casa Meio Norte, para
que ele tome a Casa Meio Norte como exemplo e para
ver se melhora a sua performance”.
O Governador, que estava na plateia, fez que não
era com ele e cumprimentou as demais autoridades
presentes. Lula fez o comentário em referência aos
problemas ﬁnanceiros que a administração do seu
partidário vem enfrentando no Piauí.
Não é a primeira vez. Há cerca de 15 ou 20 dias,
também de maneira pública, o Presidente da República
puxou as orelhas do Governador do Estado do Piauí
por conta dessa crise ﬁnanceira.
Ora, Sua Excelência – aqui é testemunha o Senador Mão Santa –, em determinado momento, procurou a mim e a ele e tratava o Governador como um
ﬁlho querido, como um ﬁlho dileto, e não pode jogá-lo
agora na rua da amargura. Eu faço essa defesa do
Governador porque estou fazendo a defesa do povo
do Piauí. Não tem nada de político, não tem nada de
pessoal. É uma defesa lógica, porque é inaceitável
essa maneira de o Presidente da República passar
uma reprimenda em um governante como os jornais
trazem aqui hoje.
Eu quero lançar aqui o meu protesto. As críticas
aos governantes do Estado, as críticas dos políticos
do Piauí que ﬁquem restritas aos piauienses. As agruras por que passamos que sejam analisadas e combatidas pelos que são piauienses e têm legitimidade
para tanto.
Senhor Presidente Lula, havendo alguma diferença, alguma divergência com a maneira de administrar
do seu correligionário, no caso, até pupilo, que o chame ao seu gabinete e, a portas fechadas, mostre-lhe o
seu ponto de vista e lhe ensine os caminhos a seguir.
Mas essa reprimenda pública, como piauiense, eu não
posso aceitar. Não posso aceitar, Senador Mão Santa, porque ela diminui o Estado. O Estado do Piauí é
um Estado altivo, um Estado altaneiro. Nunca tivemos
em nossa história um governante sendo repreendido
publicamente nem sequer pelo Presidente da Repú-
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blica. É lamentável e nós não podemos aceitar. Não
podemos aceitar e não aceitaremos. É lamentável,
Senador Flexa Ribeiro, mas é uma verdade. Acima
de tudo, se fosse o pai o conselheiro que repreende,
mas resolve o problema, ainda vá lá. Que dissesse,
“menino, meu ﬁlho”, como chamavam, quantas vezes,
Senador Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
“Tome conta do meu menino”, mas o menino era traquina e travesso.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – “Meu
menino, você errou, você foi rebelde, você não ouviu
os meus conselhos. Mas tome aqui essa pequena importância, esses recursos e vá resolver os seus problemas”, que não são problemas individuais de um
governante, mas de todo o Estado do Piauí.
Agora essa reprimenda desmoralizante, sem qualquer consequência objetiva, sem nenhum fruto objetivo para o Estado do Piauí, é inaceitável, e nós temos
que, em um momento como esse, fazer uma união de
repulsa ao tratamento dispensado ao piauiense, que,
por ser Governador, tem que representar, ao menos
no âmbito externo, o Piauí com dignidade.
Ouço o Senador Flexa Ribeiro com o maior prazer.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Senador Heráclito Fortes, V. Exª e o Senador Mão Santa
usam da tribuna com competência para clamarem por
melhores condições para o querido Estado do Piauí. No
Pará, nós sofremos do mesmo mal, que é termos um
Governo incompetente e sem nenhum compromisso
com a população e com as promessas feitas também,
não nessa ordem de “meu ﬁlho” ou “minha ﬁlha”, quando da campanha. V. Exª diz agora que o Presidente fez
uma reprimenda ao Governador, e V. Exª, mostrando
a sua compostura, o seu amor pelo seu Estado, defende a posição como piauiense, o respeito a todos
os piauienses. No Pará, Senador Heráclito Fortes, por
ocasião do resultado da eleição, em que a população,
enganada que foi, elegeu a Governadora, uma revista de circulação nacional fez uma reportagem com o
Presidente Lula, querendo ouvir a opinião dele a respeito de alguns Governadores que tinham sido eleitos,
como o José Serra, de São Paulo – uns quatro ou cinco
Governadores. Quando chegou ao Pará: Governadora
Ana Júlia, V. Exª sabe que disse o Presidente Lula?
“Desastre anunciado.” Está na revista. Eu acho que o
Presidente Lula tem a capacidade de prever o futuro
porque sabia ele que era realmente um governo que
traria um desastre anunciado para o Pará. Agora, ele
deveria ter dito isso quando esteve no palanque com
a então candidata, pedindo que votassem nela, para
que ele pudesse ajudar o Pará. Não ajudou o Pará, e
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o desastre que ele disse que era anunciado, lamentavelmente, hoje, é uma realidade.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço o aparte de V. Exª.
E quero deixar bem claro, aqui, algo que se faria
desnecessário. Mas não custa nada repetir, Senador
Flávio Arns. Feliz é o País que tem Oposição; feliz é o
Governo que tem Oposição; e feliz é a Oposição que
tem a clareza de, numa hora como essa, saber colocar
as coisas sem radicalismos, saber colocar as coisas
com lógica. Porque o que estou fazendo, aqui, Senador Flexa Ribeiro, é nada mais, nada menos do que
defender a soberania do Estado do Piauí.
Faço um apelo a Sua Excelência, o Presidente
da República, para que repare a grosseria cometida
com o governante, com o representante maior, constitucionalmente, do nosso Estado. E só há uma maneira
de reparar: é acudi-lo, é atendê-lo nas necessidades
fundamentais por que o Piauí passa hoje.
O Piauí está com perigo de atraso dos seus funcionários. Quase 90% das empresas com obras em
construção no Estado paralisaram seu serviço, gerando desemprego, gerando incerteza. Mas nem por
isso. E o Governador insistentemente a anunciar novas
obras sem recurso para dar continuidade às existentes.
Mas, apesar de tudo isso, em defesa do meu Estado,
eu assumo a responsabilidade, o dever e a obrigação
de vir aqui pedir ao Senhor Luiz Inácio Lula da Silva,
aquele que o Piauí tanto tratou bem em todas as suas
visitas, em todos os momentos da sua história: respeite
o Piauí, porque o Piauí merece.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Heráclito Fortes, V. Exª ensinou o País, e eu
ﬁquei reﬂetindo. V. Exª disse: “Feliz do Governo que tem
Oposição”. O Governo lá quis cooptar todos os Partidos, inclusive o meu PMDB, e deu no que deu.
Senador, eu lembro que, quando eu era Prefeito
de Parnaíba, eu tinha minoria – de 11 Vereadores, eu
tinha 5 – e, quando no Governo do Estado, eu tinha 6
Deputados. “Feliz do Governo que tem Oposição.” Isso
é uma sabedoria que eu tirei do pronunciamento do
Senador Heráclito Fortes, Líder municipalista: “Feliz
do Governo que tem Oposição.”
Agora, pedindo desculpas, chamamos para usar
da palavra, como orador inscrito, o Senador Cristovam
Buarque.
Cristovam Buarque está no lugar do orador inscrito Garibaldi Alves Filho. Ele estava como o terceiro
para falar para uma comunicação inadiável, mas estava ausente.
V. Exª tem a palavra, Senador.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
aproveito a tribuna do Senado para fazer uma comunicação relacionada com a crise que nós enfrentamos
no Distrito Federal.
Ontem, reunimos sete Partidos importantes da
cidade, as lideranças desses Partidos, para discutirmos
especialmente um ponto, que é como sair dessa crise
em que um Governador é substituído por outro, que
é substituído por outro, e ninguém sabe quem será o
próximo, e, ao mesmo tempo, discutirmos a alternativa da intervenção no Distrito Federal, da intervenção
vinda de fora para o Distrito Federal, pela suspeita
generalizada de que hoje a classe política do Distrito
Federal não mereceria credibilidade para apurar, para
analisar, para denunciar e para pôr ordem nas coisas
que estão acontecendo aqui.
Os setes Partidos, suas lideranças, por unanimidade, nós reconhecemos, em primeiro lugar, a diﬁculdade que atravessamos, para que, através do processo
normal, comum, constitucional da sucessão pelo poder
local, tenhamos credibilidade. Nós reconhecemos a diﬁculdade, mas, ao mesmo tempo, reconhecemos o risco
de que uma intervenção vinda de fora descaracterize
toda a política que há no Distrito Federal, passando a
idéia de que o tratamento aqui deve ser diferente do
tratamento de outros Estados e de que o povo daqui
não mereceria o direito de eleger os seus dirigentes,
seja os do Executivo, seja do Legislativo.
E chegamos a uma conclusão, Senador Duque.
Chegamos a uma proposta que tenta combinar a ideia
de um poder de fora da classe política com a ideia de
manter aqui dentro as decisões sobre o futuro da cidade. Nós, desses sete Partidos, chegamos à ideia
de solicitar aos nossos Deputados locais, chamados
distritais, que, uma vez que o Governador, como tudo
indica, saia do cargo, e já que o Vice-Governador já
saiu do cargo, que a Câmara local, que a Assembléia
Legislativa daqui entenda a análise correta da Constituição, que diz que a solução, no caso do Distrito Federal, será a eleição de um Governador para concluir o
mandato desse que está saindo. Essa eleição tem de
ser feita de uma forma indireta, pelos próprios Deputados locais, mas o que a gente exige, o que a gente
quer, o que a gente propõe é que a Câmara e seus
Deputados deem um recado muito claro à sociedade
brasileira de que eles não querem se envolver para
proteger nada de errado.
Para isso, qual a solução, Senador Duque? Que
eles elejam alguém que tem o poder, a credibilidade,
a característica que teria o interventor vindo de fora.
Ou seja, nós casaríamos a legalidade – que o Senador
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Mão Santa defendeu desde o primeiro dia –, nós defenderíamos a legalidade da continuação pelo processo
normal da Constituição, sem interferência de fora, do
Poder Judiciário, que também é constitucional – não
vamos negar –, mas é de fora; nós casaríamos essa
legalidade com a legitimidade de um nome que não
seria o de um deles, dos Deputados que vão eleger, e
que não seria nenhum dos atuais Deputados Federais
ou dos três Senadores, mas que seria alguém capaz
de representar, na opinião pública do Distrito Federal
e do Brasil, a imagem, a ideia, a conﬁança de que só
vamos dar um corte nesse passado e vamos começar
um momento novo daqui para frente, até as eleições
de outubro, quando nós acreditamos que tudo isso
será resolvido pelo voto do povo.
Mas nós não ﬁcamos apenas na ideia de cobrar,
sugerir, propor, esperar que os Deputados locais cumpram esse papel, o papel da responsabilidade legal de
escolherem o novo Governador, com a responsabilidade legítima de que esse nome paire acima de qualquer suspeita. Nós não ﬁcamos só nisso. Nós vamos
levantar uma lista de compromissos desse próximo
Governador. Ainda não deﬁnimos, mas é fácil saber
mais ou menos o que é preciso.
Em primeiro lugar, é preciso que haja o compromisso de auditoria em todas as compras e todas as
obras a partir de certo valor. Não podemos deixar pairarem dúvidas sobre as licitações que foram feitas no
passado. E ressalto que esse passado é muito longo.
Acho que não deve ser apenas o passado dos três últimos anos, do atual Governador, mas o de todos os
Governadores desde que começamos a realizar eleições. Inclusive, o período em que eu fui Governador
também deve sofrer auditorias.
Segundo, uma avaliação, não dos custos, não
dos desvios, mas do funcionamento de três setores
que, aparentemente, estão sofrendo um grande descaso, que são os setores da educação, da saúde e
da segurança. Não basta analisar se houve roubo; é
preciso analisar se houve descaso também. É preciso
fazer uma avaliação não só da corrupção no comportamento, mas também da corrupção das prioridades.
Se a prioridade é saúde, não foi feita como deveria ser.
Se a prioridade é educação, não seguiu o que o povo
precisa. Se a prioridade é segurança, não garantiu ao
povo do Distrito Federal a sua tranquilidade.
Outro item é uma revisão completa do chamado
Plano Diretor de Ocupação Territorial, porque é esse
Plano, que deﬁne o tamanho dos prédios, o local onde
eles são construídos, o destino das áreas, esse plano,
segundo suspeitas muito fortes, foi aprovado em razão
do uso de compra de votos na Câmara Legislativa.
Apurar se houve ou não essa corrupção vai ser o as-
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sunto das auditorias. Agora, o próprio Plano tem que
ser revisado para saber se ele está de acordo com os
interesses da população nos próximos anos e décadas
daqui para frente ou se ele foi feito para servir aos interesses de alguns muito vivos hoje. A revisão do PDOT
tem de ser um compromisso desse Governador, eleito
indiretamente, mas com características acima de toda
suspeita, provavelmente alguém que talvez nem tenha
ﬁliação partidária, o que até poderia ser bom.
Outro ponto é uma análise de como foram feitas as
negociações para a ocupação de uma imensa área no
Distrito Federal chamada Noroeste, onde serão construídos milhares de apartamentos, onde vai ser construída quase que uma cidadezinha na grande cidade,
com prédios de luxo e apartamentos para as classes
mais altas. É preciso revisar esse projeto. Não falo em
parar o projeto, porque ele vai trazer habitações para
uma parcela da população que precisa, mas é preciso revisar como foram feitos esses negócios. Por que
alguns grupos econômicos ganharam licitações para
construir prédios e outros não? Por que se optou por
vender terrenos imensos em bloco e não individualmente, o que permitiria uma maior democratização no
acesso àquelas áreas?
Outra coisa é a garantia de uma transparência absoluta das informações: nada secreto, nada escondido,
quase se transformando o Governo do Distrito Federal
em um verdadeiro big brother da administração pública,
em que tudo pudesse ser sabido por todos.
Finalmente, só para dizer os itens que hoje estamos discutindo, além de outros que vão aparecer
certamente, é a ideia da criação, com o próximo Governador, de um conselho de cidadãos e cidadãs não
pela eleição, mas pela credibilidade. Não será um
conselho com ﬁnalidades legais de votar lei, mas com
ﬁnalidades legítimas de dar assessoria, de ﬁscalizar e
de opinar junto ao Governador. Pessoas que vão ser
escolhidas pela sua representatividade de classe, como
representantes dos empresários, representantes dos
trabalhadores, grandes personalidades, como o Presidente ou outro indicado pela OAB...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
conjunto de pessoas que possa, estando ao lado do
Governador, dar conﬁança na opinião pública de que
tudo o que ele mandar para receber a legalidade da
Assembleia Legislativa – aqui chamada Câmara Legislativa –, tudo o que for para lá a população saiba
que tem uma origem sujeita a ﬁscalização.
Isso, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, é o que
nós, um grupo de dirigentes partidários desta cidade,
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ﬁzemos ontem como a primeira reunião, visando chegar a objetivos desse tipo.
Nós não cuidamos de analisar alianças para
as eleições de 2010, nós não procuramos nome de
ninguém para ser candidato a nada; nós procuramos
cumprir a obrigação de cidadãos com representatividade, de cidadãos com obrigações, pela liderança
que nos cabe.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Peço até desculpas pela demora disso em função dos
festejos de ﬁm de ano, em função de recesso, em função de carnaval, mas ontem, ﬁnalmente, esse grupo
se reuniu e pensa em continuar reunido quase que
permanentemente, para fazer com que a população
do Distrito Federal volte a respirar com conﬁança, e a
população brasileira volte a nos olhar com o respeito
que a população do Distrito Federal merece.
Eu vim fazer esta comunicação, Sr. Presidente,
porque creio que o que hoje acontece no Distrito Federal é do interesse de toda a população do Brasil. E
a nossa responsabilidade aqui tem que prestar contas
ao Brasil inteiro. Voltarei a falar nesse assunto toda vez
que for preciso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Cristovam Buarque, permita-me apenas a
reﬂexão.
Eu entendo ainda que a intervenção é o estupro
da Constituição. Nós temos que nos aproximar. A cadeia
de poder passa, se não der certo na Câmara – que eu
acho que vai dar, que deva dar, tem tudo para dar, como
já deu aqui com Nereu Ramos, garantindo a cadeia de
Constituição para dar posse a Juscelino Kubitschek –,
se não der, a cadeia passa pelo Poder Judiciário, como
passou nos anos 45, depois da Segunda Guerra Mundial, José Linhares, que tão bem soube dirigir o País e
fazer eleições democráticas. Então, passa pelo Poder
Judiciário. Esse negócio de dizer “vai se aposentar”, tem
outro. É um estupro à cadeia constitucional. Passa. Lá
não tem negócio, não. Porque, se nós estivermos em
suspeição, todo o Poder Judiciário do Distrito Federal,
aí está ruim demais. Então, eu só queria lembrar isto:
passa pelo Poder Judiciário. E esse negócio que estão
dizendo, de que ele vai se aposentar, então aposenta
e tem outro na cadeia.
Era só essa contribuição.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, nós estamos... Vamos já. Já damos a palavra
pela ordem.
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A palavra seria para a Liderança. Osmar Dias não
está; Mão Santa, eu vou ceder, para ser o último, para
dar o exemplo; José Agripino não está; Arthur Virgílio
já falou; Magno Malta está? (Pausa.)
Então, vamos chamar um orador inscrito, Jefferson Praia.
Está impaciente o Flexa Ribeiro, mas o Jefferson
é o número seis, e V. Exª, o oito.
Pela ordem, Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Enquanto o Senador Jefferson Praia se dirige à
tribuna, eu poderia até falar pela Liderança, mas vou
usar apenas um minuto só para comunicar, fazer o
registro de que aqui nesta Casa hoje se falou de um
projeto muito importante para o meu Estado, que é a
transposição do servidores de Rondônia.
Eu fui o Relator do projeto aqui no Senado quando
voltou da Câmara. Nós trabalhamos muito rápido. Esse
projeto foi aprovado nas duas Casas, promulgado pelo
Presidente da Câmara, Michel Temer, e pelo Presidente
do Senado, José Sarney, ainda no ano passado. E havia um compromisso do Ministério do Planejamento de
produzir uma minuta ou do projeto de lei que virá para
o Congresso para regulamentar essa PEC, que é um
projeto de emenda constitucional, ou de um decreto-lei,
mas me parece que vai ter que ser uma lei. Terá de vir
um projeto de lei para o Congresso para regulamentar
o projeto de emenda à Constituição da transposição
dos servidores do Estado de Rondônia. E isso está
demorando muito. Eu já ﬁz pronunciamento aqui da
tribuna, sei que a Senadora Fátima já cobrou, outros
Parlamentares têm cobrado isso com certa frequência,
e eu queria cobrar, mais uma vez, que o Governo se
apressasse um pouco nisso. Já furou o primeiro compromisso com a bancada federal, que era o de produzir
essa minuta até o ﬁnal do ano; já estamos no terceiro
mês do ano de 2010, e isso ainda não aconteceu. Eu
marquei uma audiência para a próxima quarta-feira, dia
10 de março, às 10 horas da manhã, com o Secretário de Recursos Humanos do Planejamento, que é o
chefe do grupo de trabalho que está elaborando essa
minuta da regulamentação.
Espero que o Ministro Paulo Bernardo e o Secretário Executivo João Bernardo possam acelerar,
pedir a esse grupo de trabalho que acelere, para que,
na quarta-feira, essa minuta realmente esteja pronta,
a ﬁm de que a bancada sente com os sindicatos, com
os presidentes dos sindicatos, para bater o martelo no
modelo da regulamentação. Dali para frente, acho que
cabe ao Governo, e vamos cobrar isso com muita força
para que façam o mais rápido possível.
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Rondônia já perdeu mais de dez anos. Os Estados de Roraima e do Amapá, muito mais jovens
do que Rondônia, já tiveram isso regulamentado na
Constituição de 1988, naquela época. Rondônia tem
esse mesmo direito e tem mais de 23 mil trabalhadores aguardando essa transposição. Prejuízo para os
servidores e prejuízo para o Estado de Rondônia. Acho
que a União não vai ﬁcar nem mais pobre e nem mais
rica em conceder isso a esses 23 mil trabalhadores
que têm direito de ingressar nos quadros da União,
porque, mesmo sem isso, a União, todos os anos, é
vegetativa, cresce rapidamente o número de servidores contratados.
Na minha opinião, é justiça que vai ser feita com
o meu Estado, com os servidores de Rondônia.
Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente. Senador Jefferson Praia, eu gostaria que V. Exª
me concedesse trinta segundos.
Sr. Presidente, é somente para fazer o registro
de que estão sentados ali – aliás, conterrâneos do Senador Jefferson Praia – o Prefeito Arnaldo Mitouso, de
Coari, lá no Amazonas; o Secretário de Planejamento,
Josinaldo Linhares; o Procurador-Geral do Município,
Ernesto Costa; o Secretário de Administração, Evandro
Morais; o Secretário Institucional, Adevan Cordovil; o
ex-Deputado Ricardo Morais; o Assessor de Imprensa Eloin Assunção; e o ﬁlho do Prefeito, Jefter, que
acompanha.
Chamo atenção, porque são de Coari, Município
do ex-Prefeito pedóﬁlo Adail Pinheiro. Tive o prazer de
colaborar com aquela população, como Presidente da
CPI da Pedoﬁlia, ajudando a colocar esse cidadão na
cadeia, a destituir o seu grupo do poder e a prender
a Secretária de Ação Social, Lândia, que levava as
crianças para serem abusadas e depois ainda as levava para fazerem aborto.
Esse novo grupo que assume lá, depois que o
povo rompe com as amarras do medo, na verdade o
processo deles está aqui no TSE, na mão do Ministro
Lewandowski, um homem decente e honrado, Senado Jefferson Praia. Eles estão achando que o Ministro
Lewandowski vai fazê-los voltar. Eu quero, particularmente, estar com o Ministro Lewandowski, porque
disponho de um arsenal de investigação que destituiu
esse pústula do poder; eu quero dá-lo ao Ministro e
dizer a ele da necessidade de mantê-los longe do
Erário Público, depredadores do Erário Público, longe
do Erário Público, para que aquela cidade tenha dias
de normalidade.
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Eu me coloco à disposição. Quero dar a minha
palavra de incentivo ao prefeito e aos seus secretários,
que resistam, que sejam fortes.
Quando desci, Sr. Presidente, em Coari, sozinho
com a Polícia Federal, havia quatro pessoas no aeroporto com um cartaz pedindo justiça. Quando cheguei
no plenário, onde seria a nossa audiência, já estava
lotado, Senador Jefferson Praia, sabe por quem? Por
pessoas que eles colocaram, para os populares não
entrarem. Mas eles não contavam que a Polícia Federal tinha uma investigação ampla e que nós os colocaríamos no ar falando. E, depois, eu ouvi o secretário
dele, Aislan, que fazia um trâmite, infelizmente, dentro
do Judiciário, e o Conselho Nacional de Justiça tomou
providencias. E hoje aqui se fazia referência a Gilmar
Mendes, um dos patrimônios corajosos, operadores
da Justiça brasileira – e também quero abraçá-lo pelo
respeito que tenho –, eu tenho certeza de que esse
Ministro, juntamente com aqueles que querem ver um
Brasil diferente e não temem represálias, também não
se deixa levar por qualquer tipo de pressão – eu sou
um homem anti-pressão, e sei também que o Ministro
Lewandowski é, e também o Ministro Gilmar Mendes.
E são daqueles que ninguém caia na tentação de fazer oferecimento.
Enﬁm, para que essa gente, banida do poder por
abuso de crianças – não há nada mais sagrado na
face da terra do que criança –, para que abusadores
de crianças não retornem ao poder.
Obrigado, Senador Jefferson Praia. Foi Deus –
não foi nem coincidência – foi “Jesuscidência” eu usar a
palavra neste momento para falar com ele exatamente
porque é do Estado de V. Exª, que é um homem cristão,
que tem uma família ajustada, cristã, e que gasta tempo
da sua vida acompanhando seus ﬁlhos – não é só na
escola, é até na igreja –, V. Exª acompanha os ﬁlhos
de perto, V. Exª sabe qual é o valor de ter essa gente
longe do poder e longe das nossas crianças.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem a palavra o Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Magno Malta, eu e, certamente,
todos os companheiros aqui do Amazonas, em nome
do povo do Amazonas, só temos a agradecer a V. Exª.
V. Exª que é do Espírito Santo, mas é um Senador
com uma visão nacional de atacar um dos problemas
mais sérios do nosso País, que é a questão da pedoﬁlia. V. Exª tem feito um trabalho fantástico aqui na
nossa Casa.
Eu quero, portanto, parabenizá-lo e dizer que estou ao seu lado nessa luta, a ﬁm de veriﬁcarmos como
podemos trabalhar no sentido de combatermos todos
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esses que fazem mal às crianças do nosso País, e é claro aqueles, principalmente lá no Amazonas, que estão
causando problemas às crianças amazonenses. Então,
em nome do povo do Amazonas, eu agradeço todo o
trabalho que V. Exª tem feito pelo nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, nesta segunda-feira, dia 1º,
reuni-me com o Inspetor-Chefe da Alfândega do Porto
de Manaus, Dr. Bruno Carvalho, e com o Presidente da
Delegacia Sindical no Amazonas do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
(Sindiﬁsco), Dr. Paulo Sérgio de Souza.
O assunto do encontro foi a demora nos despachos aduaneiros, conforme numerosas e frequentes
declarações encaminhadas pelas empresas de Manaus.
De acordo com o Sr. Inspetor-Chefe da Aduana, a raiz do problema, tanto na Alfândega do Porto
quanto no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes
está na carência dos servidores e em problemas de
infraestrutura.
Essas mesmas diﬁculdades foram conﬁrmadas
pelo Sindiﬁsco no Amazonas.
Sr. Presidente, cito aqui um estudo importantíssimo que foi abordado durante essa reunião que tive
na Alfândega do Estado do Amazonas.
Conforme estudo de lotação realizado pela Receita Federal em setembro último, o Porto de Manaus
apresenta um déﬁcit de 60 auditores ﬁscais e 15 analistas tributários. Ao mesmo tempo, veriﬁca-se um excedente de auditores em Salvador (superávit de 17
servidores), Juiz de Fora (22 servidores) e Aracaju
(superávit de 13 servidores).
Portanto, Sr. Presidente, eu quero ressaltar que
estou apresentando um requerimento ao Ministro da
Fazenda, Guido Mantega e ao Secretário da Receita
Federal, solicitando providências urgentes no sentido
de resolvermos os problemas da Alfândega do Porto
e do aeroporto da cidade de Manaus.
Por último, Sr. Presidente, eu quero rapidamente
destacar, hoje, que estive no Ministério dos Transportes
e presenciei a assinatura de um convênio importantíssimo para o nosso Estado do Amazonas. Um convênio
entre o Dnit e a Universidade Estadual do Amazonas,
relacionado ao curso de Engenharia Naval.
O convênio, Sr. Presidente, tem por ﬁnalidade dar
apoio ﬁnanceiro à UEA na execução de estudos preliminares, levantamento topobatimétricos, instalação
de réguas limnimétricas e sondagens, objetivando a
elaboração de projetos básicos para execução de terminais hidroviários em localidades diversas ao longo
dos rios Javari, Içá, Negro, Solimões, Japurá, Juruá,
Purus, Madeira, Maués-Açu, no Estado do Amazonas,
envolvendo estudos técnicos em laboratórios a serem
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implantados pela Universidade do Estado do Amazonas
em conformidade com o Plano de Trabalho elaborado
para a execução do convênio.
O valor total estimado para a execução do convênio é de R$17.213.231,62.
Demos um grande passo, Sr. Presidente, numa
atividade econômica importantíssima da nossa região, que é a questão relacionada à indústria naval.
Nós sabemos que, na Amazônia, e é claro no meu
Estado do Amazonas, os caminhos são as hidrovias.
E, no momento em que vejo um convênio como esse
sendo realizado para melhorar e qualiﬁcar a nossa
mão de obra na área de engenharia naval, ﬁco muito
satisfeito e percebo que, paulatinamente, o Estado do
Amazonas caminha no sentido de estimular as suas
vocações, as vocações das mesorregiões, as vocações
tradicionais que sempre tivemos e que o nosso povo
vem realizando ao longo dos anos.
Hoje, é claro, nós temos a produção de barcos
na região, mas ainda são feitos por pessoas que têm
o conhecimento, muitos até aprenderam a fazer esses
barcos ali com conhecimento repassado de pai para
ﬁlho. É assim que as coisas vêm ocorrendo nesse campo. E, a partir de agora, quando vejo o fortalecimento
desse curso de Engenharia Naval, entendo que nós
estamos dando um passo importantíssimo e ﬁco muito
satisfeito, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora foi um orador inscrito. Vamos chamar os Líderes.
Senador Osmar Dias, ausente.
Senador Mão Santa cede.
Senador José Agripino, V. Exª quer usar a palavra? Está na frente. Depois, será o Senador Magno
Malta. Cedi a minha.
Com a palavra, o Senador José Agripino, Líder
do DEM e um dos maiores nomes da política não só
do Nordeste, mas do nosso Brasil.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. O
Senador Magno Malta fez uma indagação, e V. Exª é
testemunha de que eu havia me inscrito há umas quatro horas, como Líder, há bastante tempo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha
fala hoje, na impossibilidade de ter podido falar na solenidade que homenageou a memória do Presidente
Tancredo Neves, volta-se para a palavra que eu não
poderia deixar de dar ao homem que marcou muito a
minha vida pública.
Eu fui Governador do Rio Grande do Norte quando Tancredo foi Governador de Minas Gerais. Eu era
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calouro, e ele, um Governador veterano. Em 1982, eu
fui eleito Governador – foi a primeira eleição direta para
Governador após o período revolucionário –, e S. Exª
foi eleito também Governador em Minas Gerais. Ele,
pelo MDB; eu, pelo PDS.
Nos encontros que tínhamos nas reuniões de
Sudene, foi se fazendo uma aﬁnidade e se estabelecendo, de minha parte em relação a ele, um profundo
respeito. O nosso sangue se assemelhava, se cruzava.
Ele era do MDB; e eu, do PDS. Eu havia derrotado, em
uma disputa pesada, o ex-Governador, o ex-Deputado
Federal, o ex-Ministro Aluízio Alves, que era o líder
político de muito merecimento do meu Estado, que
voltava da cassação candidato a Governador, contra
quem disputei a eleição de 1982 e ganhei. Ele era amigo fraternal de Tancredo, e eu o havia derrotado. Ele
era MDB, eu era PDS.
Tudo conﬂuía para que eu não tivesse razões para
manter uma relação próxima com Tancredo. Mas aqui
foi mencionado hoje, pela manhã, de forma repetida:
o espírito conciliador de Tancredo. Tancredo era, acima de tudo, um político extremamente competente e
cordato. Ele era um homem que, assim como foi Primeiro Ministro no momento de transição, quando João
Goulart assumiu a Presidência na renúncia de Jânio,
e conseguiu fazer a transição em um momento difícil,
com a maestria de sua habilidade política, cativando
a todos, adversários e correligionários, estabeleceu
comigo uma relação muito próxima.
Estabeleceu-se o processo de eleição presidencial.
Senador Magno Malta, eu fui eleito Governador na primeira eleição direta após a Revolução. O
processo estava apenas iniciado. Era preciso que se
desse o salto maior, que era o compromisso com eleição presidencial pela via direta. O meu Partido tinha
um candidato que não tinha compromisso claro com
a eleição direta, não tinha compromisso claro com a
transição para a eleição direta. E eu dizia que, se o hoje
Deputado Paulo Maluf resultasse candidato a Presidente pelo PDS - ele, que não tinha compromisso com
a eleição direta para Presidente -, eu não o apoiaria.
Deixei isso claro. Deixava claro nas reuniões que tinha
com o então Presidente da República e nas reuniões
de Governadores que nós tínhamos.
Na convenção do PDS, resultou candidato Paulo
Maluf, e eu cumpri aquilo que dizia antes, que eu anunciava antes. Houve uma disputa entre Andreaza, que
tinha compromisso com a transição, e Paulo Maluf, que
não tinha compromisso explícito. E eu cumpri aquilo
que havia prometido, pagando um preço altíssimo. O
meu Estado foi isolado das verbas federais, porque eu
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anunciei claramente - e fui o primeiro a fazê-lo - o rompimento com o meu Partido e o apoio a Tancredo.
Ainda hoje eu conversava com o Governador
Aécio Neves, e ele relembrava a importância daquele
meu gesto, porque eu fui o primeiro dos Governadores
do Nordeste que entrou em uma luta intestina, disputando, no meu Estado, com os meus correligionários
que apoiavam Paulo Maluf. O meu Partido tinha ala e
subala; e uma subala forte mantinha o apoio a Paulo Maluf e lutou para conquistar os votos do Colégio
Eleitoral na Assembleia Legislativa. E eu fui à luta e os
derrotei, e conquistei todos os seis votos para o Colégio
Eleitoral eleger Tancredo, porque Tancredo se submetia
ao Colégio com o compromisso de fazer a transição
democrática, marcar eleição direta para Presidente da
República, fazer no País o que eu tinha conseguido
como candidato a Governador pela via direta.
Isso me fez muito próximo de Tancredo, Tancredo
que tinha como Vice Sarney. Isso me fez fundador daqueles que se juntaram para criar um Partido novo, o
chamado PFL. Aqueles que queriam a transição, que
eram do PDS e que não se submeteram a um candidato que não tinha compromisso com a eleição direta
resolveram sair do PDS e fundar o PFL, que, junto com
o MDB, formou, compôs a Aliança Democrática, que
fez a coisa mais importante da história política recente
do Brasil: a transição sem trauma. Aquele foi o grande
gesto: a eleição de Tancredo, que veio a falecer em
seguida e foi sucedido por Sarney, que cumpriu à risca os compromissos da Aliança Democrática, escrita,
assinada pelos nossos companheiros e pelos peemedebistas, ou emedebistas da época.
Pois bem, a transição democrática foi seguida à
risca. Num primeiro momento, com algumas diﬁculdades e, em seguida, ao longo dos anos, como até hoje,
a sintonia ﬁna, para que o regime democrático no Brasil
fosse a realidade que é hoje.
Eu tive, portanto, uma relação muito próxima e
marcante com Tancredo. Hoje, o Governador Aécio
lembrava o que ele dizia: “Não tivesse sido o gesto de
José Agripino, não sei se nós teríamos conseguido
escrever a história dessa forma”. Porque me permita
a imodéstia: depois do meu ato, da minha atitude de
anunciar, em primeiro lugar, como Governador, vieram
todos os outros Governadores do Nordeste que garantiram a vitória a Tancredo. E garantiram a ele que,
candidato, ele ganharia. E ele se encorajou a renunciar
ao Governo de Minas para ser candidato, porque ele
renunciou ao Governo de Minas para se submeter ao
Colégio Eleitoral. E nós, Governadores do Nordeste,
com os nossos seis votos, pelo menos, na Assembleia
Legislativa, dávamos a ele a certeza de que, no Colégio Eleitoral, ele ganharia a eleição, de que ele seria
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eleito pela via indireta e marcaria a eleição direta para
Presidente da República.
Faleceu, e ﬁcaram a sua história e a sua memória.
A história de um homem, de um político conciliador, de
um administrador competente, de um homem capaz de
conviver com contrários e, acima de tudo, um homem
probo, um homem de mãos limpas, um homem sério,
um homem com visão nacional, um homem que honra
a classe política do Brasil até hoje, que, por essa razão,
mereceu as homenagens de todos os Partidos. Toda a
classe política do Brasil, toda ela veio aqui neste plenário prestar homenagem à memória de um homem que
– repito – marcou muito minha vida pública, porque,
para mim, signiﬁcou, num dado momento, a exemplo
do que ele fez a vida inteira, a minha capacidade de,
vencendo ranços da política local, apoiar o candidato
do meu adversário tradicional em nome de uma causa
maior, qual fosse a transição para a democracia plena,
com eleição direta para Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) - Lembrome demais do dia em que ele foi lá para receber o
meu apoio. Eu pedi a ele para que o meu apoio fosse
anunciado aos meus companheiros e ao meu povo sem
a presença do MDB. Talvez um erro de minha parte,
mas para mostrar a ele que eu era capaz de apoiar
o candidato dos meus adversários em nome de uma
causa maior, que era a causa do Brasil, a transição
democrática e a eleição direta para Presidente.
Tudo isso me marcou muito.
E eu não poderia deixar passar o dia de hoje sem
o registro devido da importância para minha vida pública da existência de um homem com as qualidades
de Tancredo Neves, que morreu, meu amigo, e a quem
eu peço que Deus o tenha, iluminando os caminhos
do nosso País.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
José Agripino, antes de V. Exª descer da tribuna...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com prazer Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Quando desse advento da atitude de V. Exª , eu era S. Exª
ninguém.
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu entrei
na vida pública, em 1992, assisti a isso tudo de longe,
e me lembro exatamente que estava dentro de um
açougue, vendo na televisão chegar os dissidentes do
PDS, em uma chapa chamada Participação, que iam
fazer aqueles que se rebelaram para apoiar Tancredo,
com V. Exª encabeçando, e me lembro bem, porque
um Deputado Federal do meu Estado chamado Theo-
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dorico Ferraço, que era do PDS, que se juntou a esse
grupo, comandado por V. Exª em um primeiro momento, que decidira apoiar Tancredo. Lembro-me bem que
ele veio a Brasília trazendo um ﬁlho, que era do PDS,
que tinha 18 anos, que era Vereador em Cachoeiro
de Itapemirim, chamado Ricardo Ferraço, que hoje é
o vice-Governador.
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) –.... e candidato a Governador. E me lembro muito bem da imprensa cobrindo esses dissidentes chegando para
essa reunião, não sei onde aconteceu, mas foi aqui
em Brasília, eu estava assistindo e eu me lembro dessa movimentação que começou a partir do gesto de
V. Exª. E a partir daí esse grupo começou a participar
dos comícios das “Diretas Já”. Por isso, para mim, é
um feliz momento ver V. Exª fazer esse relato, sentado
aqui, diante de V. Exª, quando V. Exª já era Governador e eu era só um “imortal”, porque eu não tinha onde
cair morto. Eu era “S. Exª ninguém”, assistindo a uma
televisão dentro de um açougue. Eu me lembro bem,
por causa da ﬁgura do Ferraço, que hoje é Deputado
Estadual, na Assembleia Legislativa, com o ex-Ministro
e expoente do Partido de V. Exª, Élcio Alvares, que é o
Presidente da Assembleia Legislativa, que foi líder de
Fernando Henrique nesta Casa e que o ﬁlho.
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Hoje,
aquele Vereador de 18 anos é candidato a Governador. Eu não sei com quantos anos estava o nosso Felipe naquela época, mas o ﬁlho do Ferraço tinha 18,
esse que vai ser Senador, e o nosso Felipe, que vai
ser reeleito agora, não sei com que idade está, o meu
amigo pessoal...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Trinta e
cinco.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Um menino, um jovem, que certamente seguirá o seu caminho
e que vai ser Governador em determinado momento,
porque a ﬁla anda. Gostem ou não gostem, a ﬁla anda.
Nego tem que entender isto: a ﬁla anda. Não tem jeito,
não é? Então, eu não sei que idade ele tinha naqueles
dias, mas eu me lembro daquele episódio exatamente
por causa disso. V. Exª está de parabéns pelo pronunciamento que fez e por trazer à luz um outro momento
muito pessoal de V. Exª. De tudo que foi lembrado aqui,
V. Exª traz mais um ponto. Se outros vierem a esta tribuna para falar da história de Tancredo, certamente,
coisas novas virão. Mas o seu discurso ﬁca.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Ele tem
uma outra ﬁnalidade, exatamente pela importância do
momento e pela importância de V. Exª no momento.
Obrigado pelo aparte.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado,
Senador Magno Malta. Honra-me muito o seu aparte.
Talvez a gente esteja aqui recuperando na memória
fatos do pretérito.
V. Exª é mais moço do que eu, lembra-se talvez
do... Eu me lembro bem que quando eu anunciei o
apoio fui alvo de represálias fortes. Lembro-me bem
que o então Presidente Figueiredo foi ao meu Estado
– eu Governador – circulou pela cidade inteira e não
me avisou que iria ao meu Estado, como que uma
pessoa entrasse na casa de alguma outra pessoa,
sem avisar, fosse à cozinha, tomasse um café e fosse
embora, na tentativa, evidentemente, de talvez me diminuir. Eu aguentei aquilo tudo porque em jogo estava
uma atitude que eu já havia tomado de forma reﬂetida,
sabendo que iriam cortar verbas do meu Estado, mas
que valia a pena tudo aquilo porque.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – ... estava-se construindo o futuro da democracia brasileira e
alguém tinha que pagar um preço. E esse alguém não
fui eu só: foi Hugo Napoleão, do Piauí; Totó, do Ceará;
foi Roberto Magalhães, de Pernambuco; foi Divaldo
Suruagy, de Alagoas; foi João Alves, de Sergipe, e foi
Antonio Carlos Magalhães, da Bahia. Foram esses que
compuseram, com a maioria que tinham no Colégio
Eleitoral pelos membros das assembleias legislativas
que seguiam a sua orientação, que deram a Tancredo
a segurança de que, candidato, ele seria eleito. E aí ele
renunciou ao governo de Minas, foi ao Colégio Eleitoral,
ganhou a eleição e tomou a condição de, eleito Presidente, fazer a transição que o Brasil agradece.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª traz
esse fato. Só para encerrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Só é um aparte.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas é
em homenagem a Tancredo. Eu não posso fazer o
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
aparte ele já deu. V. Exª está inscrito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Porque
eu sou aprendiz de V. Exª. Mas, se V. Exª não quiser,
eu não faço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está inscrito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu sei,
mas eu estou aparteando um discurso importante que
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trata da história do Brasil. Posso fazer? Sou aprendiz
de V. Exª. Posso?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Faça, é bom para os outros oradores terem sensibilidade.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Porque
tempo longo só é bom quando a gente está na tribuna. Quando a gente está sentado embaixo, ninguém
quer, não é? Então, este momento é muito importante
para mim, porque eu não estava na vida pública, mas
lembro-me muito bem de uma entrevista de Antonio
Carlos Magalhães, que não está aqui, de saudosa
memória, e que foi chamado de traidor. E ele respondeu – vi no Jornal Nacional: “Traidor é quem apoia um
corrupto para Presidente da República”. Lembro-me
dessa frase, recuperei a frase. Eu era menino mesmo
e tinha boa memória. Guardei a frase quando ACM foi
chamado de traidor porque integrava esse grupo de
que V. Exª está falando. Assisti um pouco aqui à sessão e ouvi todos os discursos do meu gabinete, mas
a recuperação desse momento importante que fez o
peso da balança para a vitória de Tancredo e da segurança da renúncia, que V. Exª encabeçou, certamente,
foi um dos momentos mais ricos desse dia de discurso
em homenagem a Tancredo Neves.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado
a V. Exª. Obrigado ao Presidente pela tolerância.
Encerro as minhas palavras, cumprimentando o
povo mineiro pelo grande estadista que teve chamado
Tancredo Neves.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Obrigado. Foi realmente um dos mais belos depoimentos da nossa história de redemocratização, feito pelo
Senador José Agripino.
Agora, Flexa Ribeiro. Como está escrito na Bíblia, “sob os céus há um tempo determinado para cada
propósito” e, agora, é o tempo de um orador inscrito. O
orador inscrito é Flexa Ribeiro, que estava pacientemente, comportadamente, ansiosamente esperando. Mas
houve uma compensação enquanto esperava: estava
ladeado da encantadora Senadora Kátia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, que preside esta sessão, Senadora Kátia
Abreu, Srs. Senadores, venho à tribuna hoje, porque
apresentei à Secretaria do Senado um projeto de lei
que altera a disciplina referente à continuidade dos
serviços de telecomunicações prestados em regime
público.
O Brasil inteiro tem ouvido falar que se está discutindo o Plano Nacional de Banda Larga. Sou Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e informática. Evidentemente, esse as-
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sunto permanece em discussão diariamente em todas
as sessões. Hoje, a sociedade brasileira tem a expectativa de que o setor de telecomunicações passa por
outra profunda mudança em seu modelo de funcionamento, que, embora não tenha a mesma magnitude da
promovida em meados da década de 1990, inﬂuenciará
o nível de investimentos e, portanto, o ritmo de crescimento da infraestrutura e do número de usuários.
Ora, todos nós falamos na universalização do
ensino – mas não nos preocupamos com a qualidade
do ensino – na universalização da telefonia ﬁxa, universalização da banda larga. Eu só considero a universalização completa quando, além da oferta do serviço, o
usuário possa ter o serviço; tenha condições, Senador
César Borges, de usufruir do serviço.
Então, se diz que a telefonia ﬁxa, no Brasil, está
universalizada. Ou seja, em todos os rincões do País é
obrigado haver um telefone ﬁxo, inclusive em comunidades com mais de cem pessoas tem que ter um orelhão.
Mas na casa do usuário não existe telefonia.
Pensando nisso, tenho apresentado vários projetos para buscar exatamente essa universalização, e
apresento hoje mais um com relação à questão, no caso
especíﬁco, como subsídio ao Governo para o Plano Nacional de Banda Larga. Reﬁro-me à proposta declarada
pelo Presidente Lula de reativar a Telebrás, com vistas
a torná-la capaz de oferecer serviços de banda larga
diretamente ao usuário ﬁnal, estabelecendo competição direta com as atuais operadoras privadas.
A política proposta e aprovada pela Lei Geral de
Telecomunicações, a LGT, foi muito clara. Como regra,
os serviços de telecomunicações passaram a ser uma
atividade econômica a ser explorada livremente pela
iniciativa privada em regime de competição. O Estado
passava a assumir o papel de regulador dessa atividade e, em casos excepcionais, a coﬁnanciar a oferta e o
consumo dos serviços considerados essenciais.
O Congresso Nacional, àquela altura, acolheu
a proposta do Poder Executivo e determinou que a
telefonia seria um desses serviços essenciais. A telefonia ﬁxa continuou a ser explorada como serviço
público tradicional, com deveres de universalização
e continuidade que jamais poderiam preterir o aporte
complementar de recursos públicos considerando as
enormes disparidades regionais e sociais a ameaçar
a viabilidade da oferta pelas empresas e a capacidade
de consumo da maioria da população.
Daí, a criação de regimes jurídicos diferenciados
para a exploração dos serviços de telecomunicações
no Brasil. No espírito da Lei Geral, eles devem ser
explorados em regime privado, com reduzida intervenção estatal, mas quando o Governo entende que
determinado serviço passou a ser essencial, a ponto
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de exigir que a própria União assuma diretamente a
sua oferta para efetivar a universalização e assegurar
a continuidade, determina a Lei Geral das Telecomunicações que esse serviço seja instituído em regime
público. Foi esse o pacto ﬁrmado no Congresso com
a edição da LGT.
No caso da banda larga, é muito interessante
observar como as declarações do Governo atendem
perfeitamente aos critérios legais para instituição de
um serviço em regime público, ao aﬁrmar que se as
empresas não conseguem ou não desejam assegurar
a universalização e a continuidade da oferta de banda
larga em todo o País, a própria União irá fazê-lo.
Percebam, nobres Senadores e Senadoras, que,
há mais de dez anos, Governo e Congresso souberam
indicar o modelo mais eﬁciente – e disso já foram dadas
provas ao longo desse tempo – para assegurar a oferta universal e contínua dos serviços mais importantes
de telecomunicações: a parceria público-privada, que,
a propósito, foi consagrada e exaltada pelo Governo
atual em 2004, na Lei das PPPs.
Agora, pergunto a V. Exªs, caros Senadores: por
que o Governo e as empresas passaram a ignorar
esse belo e eﬁciente modelo de parceria, para entrar
em conﬂito com discussões como a reativação da Telebrás, que signiﬁca uma mudança radical no papel
do Estado no setor? Por que a União deveria assumir
custos muito maiores para produzir um serviço que as
empresas já oferecem? Não seria mais razoável para
ambas as partes negociar e determinar novas metas
para que as próprias empresas cumprissem com o
apoio ﬁnanceiro real do Estado?
Ora, se o Governo pretende mesmo usar os
fundos setoriais na oferta da banda larga, que o faça
em parceria e não sozinho, arcando com todas as
despesas.
Para entender esse paradoxo, tenho procurado
identiﬁcar as razões pelas quais o Governo e empresas têm abandonado a alternativa do regime público.
Além de priorizar outros setores, que outras razões levaram o Governo, nos últimos sete anos, a não alocar
recursos do orçamento na oferta de banda larga em
regime público, que asseguraria a atribuição de metas
de universalização e de continuidade às empresas que
recebessem tal missão?
Eu gostaria, Senador Arthur Virgílio, de destacar
a lógica que preside a minha avaliação dessa questão:
não acredito que o Brasil possa assegurar a oferta e o
consumo universais de serviços de infraestrutura sem
a participação do Estado. A maior parte dos recursos
e operação das redes devem ﬁcar a cargo da iniciativa privada. Mas o Estado tem papel fundamental na
confecção e no ﬁnanciamento de políticas públicas que
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assegurem o acesso aos serviços em regiões remotas
ou de baixa renda, como é, Senador Arthur Virgílio, Senador Jefferson Praia, a nossa Região Amazônica.
Enquanto a participação do Estado continuar a ser
decisiva para a exploração de serviços de infraestrutura,
a legislação deve continuar regras especiais para assegurar que o aporte de recursos públicos possa ser feito
segundo diretrizes estabelecidas pelo Poder Público e
não apenas segundo critérios das empresas.
E a forma de se fazer isso em telecomunicações
chama-se, pela lei em vigor, “regime público”.
Na tentativa de resgatá-lo, procurei identiﬁcar os
aspectos da regulamentação que tornam o regime público pouco atrativo. O projeto que apresentei propõe
resolver um dos ônus que o regime público carrega.
Para assegurar a continuidade da oferta de serviços
essenciais de telecomunicações, a LGT adotou como
técnica legislativa o instituto da reversibilidade, comumente utilizado em contratos de concessão em outros
segmentos de infraestrutura.
Ocorre que, na concessão de uma planta de
geração de energia ou de uma rodovia, por exemplo,
não há dúvidas acerca do bem a ser revertido ao ﬁnal
do contrato. Não se discute que veículos poderão trafegar nessa rodovia, respeitadas especiﬁcações técnicas básicas. Nas telecomunicações, Senador Mão
Santa, a dinâmica tecnológica nos pegou de surpresa.
Não existe mais rede para um único serviço. As redes,
que eram feitas apenas de cobre, agora se baseiam
fortemente no espectro eletromagnético e, em pouco
tempo, serão de ﬁbra ótica. Em termos de tamanho,
nas “rodovias” de telecomunicações outrora trafegavam
apenas as chamadas telefônicas. Hoje, elas precisam
lidar com capacidade fantástica de informações. Os
equipamentos vêm sendo substituídos para darem
conta de múltiplos serviços, uma demanda que não
se compatibiliza com o escopo dos contratos de concessão ﬁrmados em 1998 e renovados em 2005 pelo
atual Governo.
Mas o retorno dos investimentos que vêm sendo
feitos pelas empresas continua ameaçado por um modelo patrimonial de gestão da continuidade. Por força
dos contratos, todos os bens considerados essenciais
para a continuidade e atualidade do serviço de telefonia
serão revertidos ao ﬁnal da concessão, mesmo que tais
bens – equipamentos, terrenos, edifícios, malhas de
ﬁos ou sistemas informatizados – suportem também a
oferta de serviços prestados em regime privado como,
por exemplo, a banda larga.
A União tem obrigação de indenizar as empresas pelo montante correspondente ao valor não amortizado ou depreciado do bem? Mas qual o critério de
valoração? A União vai remunerar as concessionárias
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pelo custo correspondente à perda de capacidade de
oferecer os outros serviços, aqueles não considerados essenciais? Se a empresa estiver usando bens
de terceiros, como permite a LGT, deverão tais bens
ser também revertidos?
Sabe-se que a Anatel não tem condições técnicas e ﬁnanceiras de manter um inventário completo e
atual das redes de telecomunicações por onde trafega
a telefonia ﬁxa. Além de ineﬁciente, a abordagem patrimonial também nos parece ineﬁcaz para assegurar
a própria continuidade, considerando as inevitáveis
disputas judiciais que surgirão para separar o patrimônio que deve ser revertido daquele que não. Cabe
lembrar que tais conﬂitos já começaram com a ação
judicial movida por uma entidade de defesa dos consumidores que visa discutir a propriedade e os direitos
do uso do backhaul das concessionárias.
Nesse contexto, substituir o mecanismo da reversibilidade pela regulamentação da função social da
propriedade das redes nos parece uma técnica mais
adequada para garantir a continuidade no caso das
telecomunicações. Mesmo que a proprietária da rede
não mais deseje oferecer os serviços em determinada
região geográﬁca, o Poder Público poderá outorgar o
direito de exploração a outros interessados, que passarão a utilizar aquelas redes a preços que podem
ser regulados com base nos valores anteriormente
praticados.
A eliminação do risco de reversibilidade do patrimônio privado nas telecomunicações suspende um
importante obstáculo para novos investimentos. Investimentos que devem ser constantes para garantir a
ampliação de capacidade e a utilização tecnológica da
infraestrutura. Por isso, acredito que esse projeto contribuirá para que o setor dê um novo salto qualitativo.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Acredito
também que essa proposição, em conjunto com duas
outras que apresentei em 2009, podem promover investimentos e aumento no consumo. Uma delas, o PLS
nº 283/2009, já aprovado no Senado Federal, elimina
a insegurança jurídica associada às ofertas de serviços voltados à população de baixa renda. Ao permitir
o uso de recursos do Fust no subsídio do consumo
de serviços prestados em regime público destinados
à população de baixa renda e instituir critérios de elegibilidade dos beneﬁciados, esse projeto estimula o
surgimento de planos com condições diferenciadas de
oferta e fruição dos serviços em regime público.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – No momento, a aprovação dessa medida permitiria apenas
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o subsídio da assinatura básica do telefone ﬁxo, mas
basta o Governo deﬁnir a banda larga como serviço
essencial para que o subsídio seja estendido também
a esse serviço. E, mesmo que o Governo não opte por
esse caminho, a possibilidade de arcar com a assinatura básica subsidiada do telefone ﬁxo permitiria uma
redução sensível no preço do acesso à banda larga,
porque o acesso à banda larga, Presidente Mão Santa, seria feito por meio da telefonia ﬁxa, e aí, sim, em
condições de chegar a todos os lares e principalmente
àqueles de baixa renda.
Também merece destaque o PLS 6/2010, que
institui o Fundo de Investimento em Telecomunicações,
o Fitel, como alternativa para a arrecadação destinada
aos fundos setoriais. Nós todos sabemos que os fundos
setoriais são usados para o Governo fazer superávit
primário: o Fust, na sua totalidade; o Fistel, em 80%
do seu valor. E esses custos estão sendo pagos pelos usuários do sistema de telecomunicações, porque
estão incluídos nas tarifas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O projeto procura realocar os recursos arrecadados para o
novo modelo de aplicação, que facilita os investimentos
produtivos, reduzindo a burocracia na análise dos projetos e inserindo as empresas no processo decisório
de alocação dos recursos.
Acredito, para ﬁnalizar, Presidente Mão Santa, que
a aprovação dessas três medidas – a que possibilita o
subsídio do consumo pela população de baixa renda
(Telefonia Social), a que agiliza a utilização criteriosa
dos recursos dos fundos setoriais (Fitel), e a que oferece segurança jurídica às empresas sem pôr em risco
a continuidade dos serviços considerados essenciais
– constitui uma alternativa viável para uma verdadeira
universalização da telefonia ﬁxa e da banda larga em
todo o território nacional.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para ﬁnalizar, Senador Mão Santa, concluída a justiﬁcativa
do projeto que apresentei, quero apenas transmitir
notícia de algo muito grave ocorrido na BR-163, Santarém—Cuiabá, no trecho da comunidade Castelo dos
Sonhos, Município de Altamira, próximo à divisa com
Mato Grosso.
O Distrito de Castelo dos Sonhos, por suas lideranças e habitantes daquele distrito, Senador Mão
Santa, cansados de esperar pela resolução dos problemas que aﬂigem mais de quatro mil famílias, quando foi lá instalada, sem ouvir a população, a Flona do
Jamanxim, e outros problemas graves por que passa
aquela população, resolveu tomar a atitude de fechar
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a BR-163, para que o Governo do Estado do Pará pudesse ir lá conversar com a comunidade, porque fazia
ouvidos de mercador e não atendia as necessidades
da população...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa . PSC – PI) –
Aguarde um instante.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Fizeram
isso, Senador Mão Santa, na sexta-feira passada. Fecharam a BR-163. E, na segunda-feira, o Governo do
Estado mandou lá uma comitiva de secretários, representantes do Incra, para negociar com as lideranças e
com a população de Castelo dos Sonhos. Eles pedem
a liberação do assentamento do PDS Brasília; eles
pedem a redeﬁnição da Flona Jamanxim; eles pedem
que as propriedades rurais de Área Branca, que é uma
área que não está dentro da Flona, mas que é uma
área de proteção e que hoje está com mais de 80%
das suas atividades embargadas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu peço que V. Exª conclua.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já concluo, Presidente. As atividades nessa área são autorizadas pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes. Eles
pedem também, no compromisso, como acabei de falar,
a melhora da telefonia ﬁxa e a instalação da telefonia
móvel. Se a Câmara Federal já tivesse aprovado a
PEC que aprovamos aqui, regulamentando a criação
de novos municípios, Castelo dos Sonhos, com 13 mil
habitantes, que é um distrito, seria, sem sombra de dúvidas, um novo Município no Estado do Pará.
E, por último, eles estão solicitando...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) –... exatamente que a Câmara Federal – e eu faço aqui um apelo – possa votar o projeto que regulamenta a criação
de novos municípios no Brasil, que já foi aprovado no
Senado Federal e, lamentavelmente, está dormitando
na Câmara Federal.
Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a V. Exª
por ter abusado do seu tempo, apesar de V. Exª ter,
inicialmente, marcado dez minutos, e não vinte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC – PI) –
V. Exª usou vinte e seis minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É. Passei seis minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC-PI) –
Vinte e seis ao todo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC – PI)
– Expediente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.

REQUERIMENTO Nº 167, DE 2009
Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, no
último domingo, dia 28 de fevereiro, do empresário e
biblióﬁlo, José Mindlin, aos 95 anos, por falência múltipla dos órgãos; bem como apresentação de condolências aos quatro ﬁlho (a antropólogo Betty, a designer
Diana, o engenheiro Sérgio e a socióloga Sônia), 12
netos e 12 bisnetos.
Justiﬁcação
José Ephim Mindlin nasceu em São Paulo em 8 de
setembro de 1914. Formado em direito, foi redator do O
Estado de S. Paulo entre 1930 e 1934 e advogado até
1950. Foi um dos fundadores da empresa Metal Leve
S/A., pioneira em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Filho de judeus nascidos em Odessa, Ucrânia,
que emigraram para o Brasil, Mindlin começou a formar sua biblioteca aos 13 anos de idade. Ele reuniu,
ao longo de 80 anos, cerca de 40 mil volumes, entre
obras de literatura brasileira e portuguesa, relatos de
viajantes, manuscritos históricos e literários (originais
e provas tipográﬁcas), periódicos, livros cientíﬁcos e
didáticos, iconograﬁa (estampas e álbuns ilustrados)
e livros de artistas (gravuras).
A Biblioteca Brasileira é considerada a mais importante coleção do gênero no Brasil formada por um
particular. Ele e sua esposa, Guida Mindlin, morta em
2006, doaram o acervo no ano passado à Universidade de São Paulo (USP). Parte dos livros e documentos
reunidos já pode ser consultada na Internet.
Raridades, tais como a primeira edição de Os Lusíadas, de 1572, um original do padre Antonio Vieira, os
originais de Sagarana de Guimarães Rosa, corrigidos
a mão pelo autor, além do primeiro livro que Mindlin
comprou num sebo quando tinha 13 anos. Discurso
sobre a História Universal, escrito em 1740 pelo bispo
francês Jacob Bossuet, podem ser encontradas na biblioteca. O acervo também conta com o primeiro livro
em que o Brasil foi citado, uma coletânea de viagens
de 1507 que noticia a viagem de Pedro Álvares Cabral,
e a primeira edição de O Guarani, de José de Alencar,
livro que demorou quase 20 anos para ser comprado,
entre leilões e oportunidades perdidas.
Mindlin não colecionava livros raros por fetiche.
Queria dividir o prazer da leitura com milhares de
pessoas. Mesmo como empresário, que transformou
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a Metal Leve de uma pequena fábrica de pistões,
nos anos 1950, numa empresa gigantesca do setor
de autopeças, Mindlin buscou o ideal de uma gestão
democrática em que os operários pudessem ter voz
ativa nas discussões sobre seu destino. Com a globalização, a Metal Leve não sobreviveu ao assédio do
capital estrangeiro e, em 1996, foi comprada por sua
maior concorrente a alemã Mahle. O empresário, então com 82 anos, mais da metade dedicados à Metal
Leve, não se aposentou. Continuou participando dos
conselhos de administração de grupos – “O Estado
de S. Paulo”, entre eles – ou de instituições como a
Sociedade de Cultura Artística, da qual seu pai foi um
dos fundadores.
Dono da cadeira número 29 da Academia Brasileira de Letras, da qual passou a fazer parte em 2006,
Mindlin era advogado, jornalista e empresário. Entre as
obras que escreveu estão memórias esparsas de sua
biblioteca, como Uma Vida Entre Livros.
José Mindlin foi um dos empresários que mais
colaborou para que se realizasse o processo de abertura rumo à democracia durante o regime militar. Em
meio aos empresários, era uma voz favorável ao amplo
diálogo com os trabalhadores e movimentos sociais.
Durante os últimos governos, desde os de Tancredo Neves e José Sarney, Fernando Collor de Mello,
Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e até o do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi uma voz
ouvida sempre com muita atenção pelo seu equilíbrio
e bom-senso.
A coleção Brasiliana é o maior legado deixado
por Mindlin além da herança ética que o Brasil recebe
desse empresário, jornalista ex-Secretário de Cultura
de São Paulo e membro das academias Brasileira e
Paulista de Letras. Adolescente avesso ao autoritarismo,
Mindlin começou sua carreira jornalística aos 15 anos
como redator do Estadão, driblando a censura durante
a Revolução de 1930. Da sala de Julio de Mesquita,
então diretor do jornal, ele transmitia instruções para
a sucursal do Rio – em inglês. Para confundir a escuta
telefônica. Outro exemplo de sua conduta ética foi o
pedido de demissão do cargo de secretário de Cultura
do governo Paulo Egydio quando o jornalista Vladimir
Herzog foi morto pela ditadura militar, em outubro de
1975. Esse foi um momento de muito pesar para todos
nós. Como amigo de Mindlin, conhecendo-o de perto,
posso dizer que ele era uma pessoa formidável, com
uma visão ampla, e uma postura muito aberta com os
governantes em um momento muito importante como
Secretário Estadual de Cultura. Sua postura nessa
ocasião foi ﬁrme e de muita coragem.
Segundo o reitor da Universidade de São Paulo
(USP), José Grandino Rodas, Mindlin lutou muito para
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que a faculdade pudesse receber seu acervo pessoal
de livros. Ele aﬁrmou que além dos livros, o biblióﬁlo
tinha um acervo muito completo de mapas do Brasil.
Mindlin foi membro do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) de 1973 a 1974 e de 1975 a 1976, diretor
do Conselho de Tecnologia da Federação das indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e secretário da
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo,
quando estruturou a carreira de pesquisador. Fez parte
do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq),
do instituto de Pesquisa Tecnológica e da Comissão
Nacional de Tecnologia da Presidência da República,
entre outras entidades.
O biblióﬁlo recebeu ainda diversas premiações.
Entre elas, em 2003 o prêmio UNESCO na Categoria
Cultura; a Medalha do Conhecimento concedida pelo
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, prêmio João Ribeiro da Academia Brasileiras de Letras e, em 1998, o prêmio Juca Pato como
intelectual do Ano.
A Brasiliana Digital já está no ar com mais de
5 mil títulos disponíveis para consulta ou download.
Também é possível realizar buscas por título, nome do
autor, data de publicação e até mesmo pelo conteúdo.
Eu vejo José Mindlin como um homem que ajudou o
Brasil a ser um país melhor e acredito que com a digitalização da Biblioteca Brasiliana, ele vai continuar
ajudando por muito tempo ainda.
Conhecedor do acervo José Mindlin, e da importância da Biblioteca Brasiliana para a USP e para
todo o Brasil senti-me honrado em poder atender ao
pedido de Istvan Jancsó e Pedro Puntoni, da Universidade de São Paulo, contemplando a entidade, em
2008, com uma das minhas emendas pessoais destinando R$500.000,00 para a construção da biblioteca. O mesmo aconteceu em 2009 quando destinei
R$1.000.000,00 por meio de outra emenda pessoal.
Ele não era um homem conectado, sequer fazia
uso direito da internet. Reconhecia, entretanto, que as
novas tecnologias podem ter um papel importante na
democratização do conhecimento e no despertar do
interesse dos mais jovens pela leitura. “Sempre achei o
livro um instrumento de formação de pessoas e quanto maior o número de beneﬁciados pela digitalização,
melhor. A digitalização da Biblioteca Brasiliana deve
ser mesmo a melhor maneira de nunca dizer adeus
ao homem que amava os livros.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa . PSC – PI) –
Senador Suplicy, eu apenas queria advertir – é um direito regimental de V. Exª – que já passaram uns dois
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aqui. Eu presidia a Mesa quando o Marco Maciel fez um
requerimento e encaminhou. E parece-me que Arthur
Virgílio também já o fez. Então, o Senado já mandou.
Mas, como V. Exª é amigo pessoal dele e é do Estado,
V. Exª encaminhe este requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente Mão Santa, quero agradecer
esta oportunidade. É fato que os Senadores Marco
Maciel e Arthur Virgílio já manifestaram seu pesar pelo
falecimento de José Mindlin. Mas, em função de ele
ter sido uma pessoa extraordinária, assim como hoje
tantos Senadores e Deputados Federais falaram sobre Tancredo Neves, eu creio que é importante que eu
também, amigo pessoal, admirador dele próprio e de
toda a sua família, possa aqui dizer algumas palavras
sobre José Ephim Mindlin, que nasceu em São Paulo
em 8 de setembro de 1914. Formado em Direito, foi
redator de O Estado de S. Paulo entre 1930 e 1934 e
advogou até 1950. Foi um dos fundadores da empresa
Metal Leve S/A., pioneira em pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Filho de judeus nascidos em Odessa, Ucrânia,
que emigraram para o Brasil, Mindlin começou a formar sua biblioteca aos 13 anos de idade. Ele reuniu,
ao longo de 80 anos, cerca de 40 mil volumes entre
obras de literatura brasileira e portuguesa, relatos de
viajantes, manuscritos históricos e literários (originais
e provas tipográﬁcas), periódicos, livros cientíﬁcos e
didáticos, iconograﬁa (estampas e álbuns ilustrados)
e livros de artistas (gravuras).
A Biblioteca Brasiliana é considerada a mais importante coleção do gênero no Brasil formada por um
particular.
Ele e sua esposa, Guida Mindlin, morta em 2006,
doaram o acervo o ano passado à USP. Parte dos livros e documentos reunidos já pode ser consultada
na Internet. Raridades tais como a primeira edição de
Os Lusíadas, de 1572, um original do Padre Antonio
Vieira, os originais de Sagarana, de Guimarães Rosa,
corrigidos à mão pelo autor, além do primeiro livro que
Mindlin comprou num sebo quando tinha 13 anos, Discurso sobre a História Universal, escrito em 1740 pelo
bispo francês Jacob Bossuet, podem ser encontradas
na biblioteca. O acervo também conta com o primeiro
livro em que o Brasil foi citado, uma coletânea de viagens de 1507. que noticia a viagem de Pedro Álvares
Cabral, e a primeira edição de O Guarani, de José de
Alencar, livro que demorou mais de 20 anos para ser
comprado, entre leilões e oportunidades perdidas.
Mindlin não colecionava livros raros por fetiche.
Queria dividir o prazer da leitura para milhares de
pessoas. Mesmo como empresário, que transformou
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a Metal Leve de uma pequena fábrica de pistões, nos
anos de 1950, em uma empresa gigantesca do setor
de autopeças, Mindlin buscou o ideal de uma gestão
democrática em que os operários pudessem ter voz
ativa nas discussões sobre seu destino. Com a globalização, a Metal Leve não sobreviveu ao assédio do
capital estrangeiro e, em 1996, foi comprada por sua
maior concorrente a alemão Mahle. O empresário, então com 82 anos, mais da metade dedicados à Metal
Leve, não se aposentou. Continuou participando dos
conselhos de administração de grupos – “O Estado
de S. Paulo” entre eles – ou de instituições como a
Sociedade de Cultura Artística, da qual seu pai foi um
dos fundadores.
Dono da cadeira de número 29 da Academia Brasileira de Letras, da qual passou a fazer parte em 2006,
Mindlin era advogado, jornalista e empresário. Entre
as obras que escreveu, estão memórias esparsas de
sua biblioteca, como Uma Vida entre Livros.
José Mindlin foi um dos empresários que mais
colaborou para que realizasse o processo de abertura
rumo à democracia durante o regime militar. Em meio
aos empresários, era uma voz favorável ao amplo diálogo com os trabalhadores e com os movimentos
sociais. Durantes os últimos Governos, desde o de
Tancredo Neves e José Sarney, Fernando Collor de
Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso até
o do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi uma
voz ouvida sempre com muita atenção pelo seu equilíbrio e bom senso.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A Coleção Brasiliana é o maior legado deixado por
Mindlin, além da herança ética que o Brasil recebe
desse empresário, jornalista, ex-Secretário de Cultura
de São Paulo e membro das Academias Brasileira e
Paulista de Letras.
Adolescente avesso ao autoritarismo, Mindlin
começou sua carreira jornalística aos 15 anos como
redator do Estadão, driblando a censura durante a
Revolução de 30. Da sala de Júlio de Mesquita, então
diretor do jornal, transmitia instruções para a sucursal
do Rio em inglês para confundir a escuta telefônica.
Outro exemplo de sua conduta ética foi o pedido de demissão do cargo de Secretário de Cultura do
Governo Paulo Egydio, quando o jornalista Vladimir
Herzog foi morto pela ditadura militar em outubro de
1975. Esse foi um momento de muito pesar para todos
nós. Como amigo de Mindlin, conhecendo-o de perto,
posso dizer que ele era uma pessoa formidável, com
uma visão ampla e uma postura muito aberta com os
governantes em um momento muito importante como
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Secretário Estadual de Cultura. Sua postura nessa
ocasião foi ﬁrme e de muita coragem.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Segundo o Reitor da Universidade de São Paulo, João
Grandino Rodas, Mindlin lutou muito para que a faculdade pudesse receber seu acervo pessoal de livros.
Ele aﬁrmou que, além dos livros,o biblióﬁlo tinha um
acervo muito completo de mapas do Brasil.
Ele foi membro do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo,
de 1973 a 1974 e até 1976, Diretor do Conselho de
Tecnologia da Fiesp, Secretário da Cultura, Ciência e
Tecnologia, quando estruturou a carreira de pesquisador. Fez parte do Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia, do Instituto de Pesquisa Tecnológica e da
Comissão Nacional de Tecnologia da Presidência da
República.
Recebeu ainda diversas premiações. Entre elas,
em 2003 o prêmio Unesco na Categoria Cultura; a Medalha do Conhecimento concedida pelo Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; prêmio
João Ribeiro da Academia Brasileira de Letras; e, em
1998, o prêmio Juca Pato como Intelectual do Ano.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
Brasiliana Digital já está no ar com mais de 5 mil títulos disponíveis para consulta ou download. Também é
possível realizar buscas por título, nome do autor, data
de publicação e até mesmo pelo conteúdo. Eu vejo
José Mindlin como um homem que ajudou o Brasil a
ser um País melhor e acredito que com a digitalização
da Biblioteca Brasiliana ele vai continuar ajudando por
muito tempo ainda.
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Conhecedor do acervo José Mindlin, e da importância da Biblioteca Brasiliana para a USP e para
todo o Brasil, senti-me honrado em poder atender ao
pedido do professor Istvan Jancsó e Pedro Puntoni, da
Universidade de São Paulo, contemplando a entidade,
em 2008, com uma das minhas emendas pessoais
destinando R$500 mil para a construção da biblioteca.
O mesmo aconteceu em 2009, quando destinei R$1
milhão por meio de outra emenda pessoal, como Senador por São Paulo.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Suplicy, um minuto para concluir o encaminhamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ele não era um homem conectado, sequer fazia uso
direto da Internet. Reconhecia que as novas tecnologias podem ter um papel importante na democratização do conhecimento e no despertar do interesse
dos mais jovens pela leitura. “Sempre achei o livro um
instrumento de formação de pessoas e, quanto maior
o número de beneﬁciados pela digitalização, melhor”.
A digitalização da sua biblioteca deve ser mesmo a
melhor maneira de nunca dizer adeus ao homem que
amava os livros.
Gostaria, Sr. Presidente, de ainda anexar aqui o
pronunciamento feito pelo Diretor da Biblioteca, Pedro
Puntoni, em 16 de junho de 2009, quando falou a respeito da história do Projeto Brasiliana.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
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) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O Portal AZ, Eduardo Suplicy, lá do Piauí, do jornalista Arimatéia Azevedo, transcreve aqui justamente
quando Marco Maciel fez esse requerimento. Eu presidia a sessão e discutíamos a possibilidade de o escritor piauiense Assis Brasil ocupar a cadeira. Aqui peço
o apoio de São Paulo. Assis Brasil é piauiense e tem
113 obras. O seu romance principal é Beira Rio Beira
Vida, premiado pela Walmap. São 113 obras.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Queria apenas acrescentar o meu abraço fraterno,
amigo à Betty, à Diana, ao Sérgio, à socióloga Sônia e
aos doze netos e doze bisnetos de José Mindlin.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Agora, o orador é um Líder, Magno Malta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Arthur Virgílio, enquanto se encaminha à tribuna o Líder Magno Malta, do PR.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Encaminho à Mesa,
Sr. Presidente, voto de pesar pelo falecimento, hoje,
da Irmã Maria Carmem Cronenbold, no Município de
Humaitá, Amazonas. Ela era educadora do Patronato
Maria Auxiliadora, de Humaitá. Peço que o Prefeito
Dedei Lobo, o Vice-Prefeito Renato Gonçalves e os
familiares de Irmã Carmem sejam notiﬁcados disso.
Ela nasceu em Guajará Mirim, na Bolívia, ﬁgura de
enorme valor pessoal.
Do mesmo modo, o voto de pesar pelo falecimento
do professor e acadêmico amazonense Áderson Pereira Dutra, que foi Reitor da Universidade do Amazonas e colega de meu pai quando ele foi pela primeira
vez Deputado Estadual. Era amigo de meu pai, enﬁm,
uma ﬁgura de enorme capacidade jurídica, que ocupou todos os cargos importantes que meu Estado se
honrou de a ele conceder.
Do mesmo modo, o voto de aplauso à minha
querida amiga e professora Lília de Mello Padilha, pelo
transcurso de seu 90º aniversário. Entre outras coisas,
ela é rubro-negra como eu e viúva de José Bastos
Padilha, o grande ex-Presidente do Flamengo e empresário ﬂuminense que construiu a sede do maior e
mais estimado clube do Brasil, o Estádio da Gávea, no
Rio de Janeiro. Na verdade, inclusive, é personagem
de Mário Filho e Nelson Rodrigues, uma das ﬁguras
mais apreciadas de sua época.
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Então, meu grande abraço a ela e, ao mesmo
tempo, os dois votos de pesar, que encaminho à Mesa
realmente com pesar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, Senador Arthur Virgílio, será atendido de acordo
com o Regimento. Associamo-nos ao pesar.
Com a palavra Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Liderança do PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, aqueles que nos veem na TV Senado, os que nos ouvem, Senador Sadi Cassol, Senador
Arthur Virgílio – ﬂamenguista, que acabou de falar; eu
também sou –, eu quero fazer alguns registros muito
rápidos, Senador Flávio Arns.
Primeiro, quero dizer que estou protocolando nesta Casa um voto de aplauso, de apreço ao Papa pela
declaração que fez quando desvendado o escândalo
na Irlanda de abuso de criança. Foi a público de uma
maneira muito corajosa – e nunca se acovardou diante
desse fato esse Papa –, pedindo aos governantes do
mundo que, Senador Arthur Virgílio, abuso de criança,
de maneira imediata, onde ainda não é, que se torne
crime hediondo.
E o Papa merece aplauso pela coragem e pelo enfrentamento ao aborto e uma série de outras questões,
Senador Flávio Arns. E eu me junto nessa questão para
criarmos uma frente contra a resolução da Comissão
de Direitos Humanos da Presidência da República,
que versa, de forma atabalhoada, pelo interesse de
meia dúzia de técnicos, sobre a questão do aborto, os
seus interesses, as suas visões ﬁlosóﬁcas e até sobre
a questão do PL 122 que está nesta Casa, que nós, a
sociedade e a família, no Brasil, repudiamos.
Recebi hoje, no meu gabinete, Senador Mão Santa, do seu Estado, o Presidente da Câmara de Corrente, Vereador Gutão. E, com muita alegria, cumprimento o Procurador Augusto César, do seu Estado, que
denunciou hoje o Prefeito de Sebastião Barros. Está
na mão do Desembargador Joaquim Santana, que,
tenho certeza, pelos indicativos de homem de bem,
certamente acatará a denúncia. E coloco-me à disposição do Desembargador. Liguei hoje para entregar a
ele os elementos de investigação de que disponho na
CPI da Pedoﬁlia.
O Prefeito de Sebastião Barros, um pedóﬁlo. Pedóﬁlo! Esse desgraçado foi pego abusando de uma
criança com leucemia, com apenas 8 anos de idade. E
tenho certeza de que o Tribunal do Piauí e a sociedade
estarão vigilantes e haverão de tomar essa posição.
Esse Prefeito, Senador Arthur Virgílio, veio aqui
e fez um depoimento cínico, ganhou uma liminar para
não falar nada – aliás, isso já está na Constituição.
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Aliás, o pedóﬁlo, quando não fala, está falando. Para
mim, não há o menor problema. Ouvi a mulher, ouvi
um outro vereadorzinho atrevido que ele trouxe lá. A
mulher dele – tive informação agora, Senador Mão
Santa –, a mulher do Prefeito Sebastião Barros foi
embora, porque, nesse ﬁnal de semana, ela o pegou
com uma outra criança.
Pedóﬁlo é compulsivo. Deve-se tirar o pedóﬁlo de
circulação na sociedade, criando instrumentos para
mantê-los... Nós precisamos mudar a Constituição,
Senador Sadi Cassol. Instituir prisão perpétua para
essa gente no Brasil, já que nós somos cristãos e não
acreditamos em pena de morte.
Ao mesmo tempo, Senador Arthur, recebo aqui o
Prefeito de Coari, com os Secretários, lá do seu Estado.
Senador Mão Santa! – aprendi com V. Exª a chamara
atenção dos Pares para o discurso. Mas, Senador Mão
Santa, eu fui a Coari, fui convocado desta tribuna pelo
Senador Arthur Virgílio. A CPI foi e destituiu Adail Pinheiro e seu time, a Lândia, a cafetina abusadora de
crianças, o que culminou com a libertação de um povo.
Recebi com muito prazer o Sr. Prefeito com seus Secretários em meu gabinete. Quero abraçá-los.
Sr. Presidente, estou passando em tópicos, rapidamente, porque protocolei na CDH, Senador Arthur
Virgílio, o pedido para que tenhamos uma audiência
pública. Convidamos o Cônsul do Haiti a vir a nossa
Comissão de Direitos Humanos para que possamos
discutir a questão da adoção das crianças haitianas
por brasileiros que já se inscreveram para receber essas crianças, para terem essas crianças e dar a elas
carinho, amor e família.
Após esse momento difícil, entendendo o Sr.
Cônsul quais são os caminhos, os trâmites e como as
famílias brasileiras, quais os critérios... E aqui quero
abraçar a família brasileira, o sentimento dos homens
e das mulheres brasileiras que foram ao consulado,
movidos por um sentimento paterno e materno, se
oferecerem para se tornarem pais e mães de crianças
mutiladas, crianças que perderam um bracinho, uma
perninha, um olho no acidente, no grande terremoto
que abalou o Haiti, crianças órfãs sem o carinho de pai
e sem o carinho de mãe. Que esse processo seja acelerado para que essas crianças, o mais rápido possível,
tenham o conforto e o afeto de quem conforto e afeto
quer dar, que são essas famílias brasileiras.
Sr. Presidente, são tópicos que estou passando
muito rapidamente, mas eu gostaria de fazer um relato
a respeito de Vila Velha.
Senador Arthur Virgílio, olhe para mim. Fica olhando para mim agora. Você não ﬁca bem com esses óculos, não. É claro que esses óculos na ponta do nariz
não ﬁca bom, não. Olhe para mim.
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Sábado, tivemos, em Vila Velha, cidade de um
Prefeito jovem e imponente, Neucimar Fraga, um Jungle
Fight, comandado pelo seu irmão Wallid Ismail. Fiquei
impressionado! Fiquei impressionado! Por Deus! Um
evento feito na praia, onde, pela primeira vez, se instituiu o Cinturão Rei da Praia. Evento aberto, choveu um
dilúvio. O evento foi feito da mesma forma, com uma
multidão, o que prova o crescimento desse esporte
no País. Qualquer outro esporte, na praia, de noite,
o povo, com aquela chuva, teria ido embora. Não foi.
E cada lutador que venceu a luta recebeu o Cinturão
Rei da Praia.
Interessante... E quero agradecer ao Wallid Ismail,
agradecer mesmo, como pai que sou, porque sou pai
de uma legião de jovens tirados das drogas, nas ruas
do Brasil, nas ruas do meu Estado. E dois atletas eram
meus, da minha instituição. O Marcelo, que venceu
uma luta duríssima, que vai ser reprisada. V. Exª vai
ver e, depois, faça o comentário, porque é faixa preta
de jiu-jitsu e agora está fazendo muay thai. No chão,
não quero nada com V. Exª. Mas em pé eu o encaro,
porque meu negócio é boxe. Em pé, V. Exª precisa se
guardar comigo...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pois
não, Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Encarar V.
Exª, só se eu fosse um suicida. Não chego a tanto. Mas
eu queria dar um depoimento sobre Wallid Ismail, que
é um vencedor, um vencedor na vida, um vencedor no
esporte. O Wallid já foi um menino gordinho que, por ser
valente como sempre, apanhava na rua em Manaus.
Um dia ele resolveu ir para o Rio de Janeiro para a
academia do Carlson Gracie e ﬁcou morando na academia. O Carlson logo se deu bem com ele, que foi ﬁel
a Carlson até sua morte. Wallid se tornou aquela ﬁgura
que, primeiro, vencia as lutas de quimono; segundo,
que participou daquele primeiro desaﬁo de jiu-jitsu de
luta livre e foi vitorioso, na luta contra Eugenio Tadeu,
que é outro craque, ﬁgura de valor enorme, realmente
valente; terceiro, ele foi o primeiro que proﬁssionalizou
a ﬁgura do lutador de jiu-jitsu. Ele conseguia patrocínios para os quimonos dele. No começo, o pessoal
não levava a sério e ele ganhava dinheiro com aquilo.
Quarto, ele teve uma carreira internacional. Chegou a
lutar no Pride no Japão, lutou no UFC, fez diversas lutas
no Brasil. E chegou um momento, aquela altura de 34
ou 35 anos, sei lá, mais ou menos por aí, em que ele
parou de lutar e resolveu fazer o Jungle Fight, primeiro
com aquele ex-Senador japonês, ﬁgura lendária, Antonio Inoki. Fez uma bela estreia e depois começou a
andar com os próprios pés. Levou o Jungle Fight para
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o Leste Europeu. Fez diversas aparições do Jungle Fight nos Estados Unidos, divulgando Manaus, divulgando a ﬂoresta amazônica, falando de desenvolvimento
sustentável. Ele é extremamente inteligente. E o Wallid
hoje é consagrado como empresário. O pessoal diz que
ele é uma espécie de Dana White no Brasil, enﬁm. Na
verdade, em matéria ﬁnanceira está longe disso ainda. Mas ele está muito bem, tocando sua vida. É um
vitorioso. Ninguém pode duvidar dele, que já fez coisas
incríveis, com muita coragem, com muita disposição.
Tenho por ele um carinho muito grande, um carinho de
irmão, de irmão mais novo. Eu o levei, certa vez, a um
Embaixador americano, com quem travou um diálogo
interessantíssimo. O inglês dele hoje é bom, mas na
época não era. E o Embaixador era um antigo, uns três
ou quatro Embaixadores atrás. E bateu uma empatia
entre os dois. Ele queria ter o direito de comerciar nos
Estados Unidos e queria trocar o caráter do passaporte dele. Eu pensei que iria ter que gastar minha saliva
com o Embaixador, mas ele virou para o Embaixador e
disse: “I make money Japan, I want make money States”. Ele falou exatamente a linguagem do capitalismo,
a linguagem que o Embaixador americano entendeu às
mil maravilhas. Ele saiu de lá me perguntando: “Como
eu me saí?” Eu disse: “Wallid, se você falasse inglês
melhor do que Shakespeare e não fosse objetivo como
você foi, você talvez não obtivesse o passaporte que
tenho certeza que você vai obter”. Aí ele conseguiu o
direito. Ele hoje tem residência na Califórnia, hoje ele
comercia por lá, dá emprego a muita gente, pois aquilo
é uma indústria que dá emprego para gente do estádio, dá emprego para quem está vendendo lá fora, dá
emprego para quem carrega o balde...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele parece ser um indivíduo de um coração muito sensível.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nossa! Ele
é muito sensível por detrás de toda aquela capa. Ele
é um frasista fantástico. Se ele fosse um Parlamentar,
ele iria dar show, porque ele é um frasista. Ele inventou frases do tipo...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele
ganharia de V. Exª aqui?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nossa, ele
não é brincadeira! Ele inventou as seguintes frases:
“Tem hora em que a criança chora e a mãe não escuta”, isso quando a luta está difícil. “Comigo não tem
tempo bom; é tempo ruim o tempo todo”. Enﬁm, cada
vez ele tem uma que no ﬁnal você ri, mas percebe a
inteligência dele, o raciocínio rapidíssimo, enﬁm. Eu
ﬁquei muito feliz. Tentei ligar para vocês lá, para Vila
Velha, tentei muito, mas não deu, porque aquele barulho não o deixava atender ao telefone.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Tinha
muita gente.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – De lá eu
liguei para ele, enﬁm. Mas eu tenho por ele um carinho muito grande e sinto que é um carinho recíproco, porque ele tem um carinho muito grande por mim
também ...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Tem
mesmo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É uma coisa assim meio familiar. E toda vez que ele pode ele
dá um jeito de enﬁar o meu nome nas histórias, e eu
ﬁco muito feliz.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É
verdade.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Fico muito
feliz de ele ter juntado esforços com esse jovem Prefeito, ﬁco feliz com os rapazes da sua instituição terem
participado. E lhe digo mais: vencer, para mim, é um
detalhe ali, porque a coragem está em subir; a coragem está em subir naquele octagon e ﬁcar solitário,
solitário com Deus e com o seu destino numa hora
muito difícil, uma hora que exige muita dureza, muita
coragem, tudo aquilo que sempre sobrou no Wallid.
E eu acredito que as pessoas todas que pegam esse
caminho se afastam de drogas, se afastam...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É
verdade.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Ele é um
grande cara e é muito bom. Nós aqui já tivemos ocasião de falar do Popó quando ﬁzeram aquela acusação
absurda. Tanto V. Exª e eu tínhamos razão, que nunca
mais ninguém tocou no assunto.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Com
certeza. E ele foi plenamente inocentado da ilação.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Ao contrário, outro dia, vi um belo documentário numa TV
dessas...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Foi a
Globo, no “Na Estrada com Galvão Bueno”.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Exatamente.
Mostrava como ele está tranquilo na sua vida e como
ele é aquela ﬁgura que sempre admiramos. Até hoje eu
guardo as luvas que ele deu para o meu ﬁlho menor,
que hoje está com 1 metro e .91 centímetros de altura.
Mas meu ﬁlho era pequenininho; foi no tempo em que
eu era Ministro e ele foi visitar o Palácio uma vez. Foi
um corre-corre danado no Palácio, paralisou o Palácio.
Eu o levei para conversar com o Presidente Fernando Henrique, e aí ele deu de presente para os meus
ﬁlhos um par de luvas, enﬁm. O meu ﬁlho o guarda,
não o usa com o bate saco. Pois são essas pessoas
que percebemos que conseguem ser vitoriosas nos
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dois campos, porque não adianta ser vitorioso só no
campo do esporte; tem que saber ser vitorioso na vida
quando o esporte passa. Isso é um desaﬁo. Não deve
ter aquele banzo de “ah, os fotógrafos viviam atrás de
mim”. Isso não deve ser assim. “Passou a minha época; é a época dos outros, vamos estimular os outros
e partir para um outro campo de vida, partir para um
outro campo de luta”.
Fico muito feliz de vê-lo vitorioso como o meu
amigo Wallid Ismail, que, entre outras proezas, vou
contar uma aqui para encerrar o meu aparte: acontece
o 11 de setembro; o Wallid, de origem Palestina óbvia,
e nada a ver com terrorismo e nem com política, nem
com nada. A única coisa que ele faz é ir a Manaus e
votar nos amigos na hora da eleição. Eu tenho muita
honra de ser um desses amigos que ele consagra. E
dia 13 de setembro, mais ou menos, ele resolve, com
aquela coragem dele, achar que não tinha nada de
mais ele voltar aos Estados Unidos. Quando olharam
para o Wallid, nome Palestino, obviamente que ele passou horas enclausurado numa sala com as pessoas
fazendo perguntas para ele. Enﬁm, ele não tinha nada
a dever, foi respondendo e, no ﬁnal, saiu. Eu disse para
ele: Wallid, só você mesmo é capaz de, no dia 13 de
setembro, voltar aos Estados Unidos, antes de deixar a poeira passar, depois daquele trauma todo que
sacudiu aquele país, enﬁm. “Mas eu não tenho nada
com aquilo!” É o Wallid, essa ﬁgura que transformou
o Jungle Fight numa marca mundial, e divulgando a
cidade de Manaus. Onde ele chega, é Manaus para
cá, Amazonas para lá... Ou seja, ele consegue ser –
e vou aspear a palavra patriota – um grande “patriota”
do Amazonas. Mesmo não tendo residência ﬁxa hoje
lá, ele vai sempre lá e não deixa de estar lá. Mas é
alguém que presta muito serviço. Tem muita gente da
vida pública que não presta o serviço de divulgação
que ele faz do Amazonas, ao longo de uma carreira
longa; não divulgam o Amazonas, até porque alguns
ﬁcam no anonimato, e ele divulga o Estado do Amazonas. É uma ﬁgura apaixonada pelo seu Estado, e o
seu Estado é muito apaixonado por ele também.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Obrigado pelo aparte, Senador. Incorpora muito, e eu sei
dessa amizade, dessa relação dele com V. Exª ...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Incorporo ao meu pronunciamento para enriquecê-lo.
O Prefeito de Vila Velha, a partir de agora, chama o Secretário de Esporte e de Educação porque as
escolas passarão a ter – um projeto que está sendo
preparando – jiu-jitsu, muay thai e boxe.
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Na explosão de drogas, eu há trinta anos tiro drogados da rua, discordando do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso – o caminho não é a legalização,
nós não temos vocação, temos 1.100 abertos com Paraguai, 700 abertos com Bolívia e, na sua Amazônia,
2.500 pistas clandestinas para voo de aeronaves de
pequeno porte, com droga, para matar nossa sociedade e usar os nossos portos como entreposto para
mandar a morte para o exterior. O caminho é recobrar
valores de família, é fortalecer a família, o caminho é o
esporte na escola. Há uma geração que morreu, mas
nós podemos salvar uma outra geração.
Quando falo disso, o Wallid foi essa inspiração,
o Jungle Fight, milhares de pessoas, lotando uma
praia, debaixo de chuva, ﬁquei impressionado. Falei:
se é futebol, não ﬁca. Eu sou amante do futebol, sou
ﬂamenguista. A mim emocionou muito, Senador. E
poder acoplar isso a uma luta de vida, jovens que saíram das drogas... O Luciano Olho de Tigre, que fez
a luta de boxe, e eu lutei para convencer o Wallid –
baseado no Popó, porque a luta é de MMA, não é de
boxe – que a última luta fosse boxe, o Luciano, que
é campeão latino e campeão brasileiro e é da minha
instituição; o Luciano Olho de Tigre fez a luta contra
o argentino, uma luta muito bonita, Brasil-Argentina,
venceu, logicamente, graças a Deus. Essa inspiração
passou para o nosso Estado e para o Brasil, e aí seu
sou grato ao Wallid Ismail.
E, quando Brasília vive este momento tão turbulento, quero abraçar Brasília por uma ﬁgura chamada
Paulo Thiago, que está fazendo bonito lá fora, um policial, soldado de polícia de Brasília, do Bope aqui de
Brasília. O jiu-jitsu apurado, um muay thai apurado,
mãos ﬁrmes, boxe apurado, golpes seguros e que já
é uma ﬁgura lá fora que nos orgulha já tanto quanto
Wanderlei Silva, Anderson Silva, os irmãos Minotauro
e Minotouro e tantos que têm feito a festa... Está aqui o
nosso segurança da Casa, faixa preta de jiu-jitsu – seu
colega, Senador Arthur Virgílio, porque você também
é faixa preta de jiu-jitsu.
E aí eu quero abraçar o Renan Barão, menino
do Rio Grande do Norte, 26 vitórias, que certamente
vai dar muito o que falar no mundo e nos orgulhar; o
Jorjão, que lutou, um conterrâneo; o Luciano Olho de
Tigre; o Erick, que é da minha cidade, a Carina Dan
e o Rodrigo Dan; que são três nomes nacionais absolutamente importantes; o Marcelo, que é da minha
instituição e lutou. Também há Roni Ari, que é daqui,
e tantos conhecidos lá fora.
Senador Mão Santa, quero encerrar o meu pronunciamento...
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Senador
Magno Malta, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pois
não, Senador.
(Interrupção do som.)
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Senador,
eu não sei se uma palavra a mais ou a menos ajuda,
mas eu quero dizer a V. Exª que, mesmo antes de
conhecê-lo nesta Casa, pessoalmente, eu era seu fã
número um e admirador do seu trabalho lá no Estado
do Tocantins. Eu quero dizer que o seu Estado, a população do Espírito Santo faça com que V. Exª possa
retornar, numa reeleição neste ano, para dar continuidade a este trabalho que vem desenvolvendo País
afora, principalmente quando defende as nossas crianças. É uma vergonha quando acontecem esses fatos
tão escandalosos que V. Exª sempre relata aqui e que
chegam a humilhar o ser humano. Nós, seres humanos, pais de família, ﬁcamos nos perguntando: mas até
quando? Então, estou torcendo muito para que V. Exª
retorne a esta Casa com mais um mandato, mas que
continue esse trabalho tão bonito. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Magno Malta, um minuto para concluir, por
favor.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não
consigo, Senador. Preciso de dois minutos. Eu não
consigo. Não vou contar mentira, porque não está
certo. Dois minutos.
Encerro agradecendo o aparte de V. Exª e dizendo
que eu vesti a camisa da PEC 300. A camisa está aqui.
Os policiais do Brasil, os policiais do Piauí, do Espírito
Santo, lá do seu querido Estado, Senador, o Amapá,
do Amazonas... Os policiais, homens sacerdotes da
segurança pública... Há gente ruim? Na política tem,
na igreja tem, na classe médica, também. Em todo lugar há o joio e o trigo. Mas aqueles que são sacerdotes da segurança pública precisam ter um pouco de
dignidade no sustento de suas famílias.
Eu vesti a camisa da PEC 300 e vou largar essa
camisa aqui.
Sr. Presidente, na ISTOÉ Dinheiro foi publicada
uma nota muito importante:
Políticos capixabas têm cogitado alternativas à problemática do aeroporto de Vitória,
um dos mais precários do País [É vergonhoso! É pior do que rodoviária de alguns Municípios do País o nosso aeroporto]. O Prefeito
Neusimar Fraga, de Vila Velha, quer doar um
terreno no município para a construção de
um terminal.
A Infraero estipulou 2012 para concluir as obras
lá do nosso aeroporto, que estão suspensas pelo TCU
por superfaturamento de um grupo. São aquelas obras
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em que é preciso cortar muito, obra de muita areia,
de muito caminhão, de muita terra. Aproveitam para
superfaturar e nós pagamos o preço em um Estado
pujante como o nosso.
Está aqui. A Tribuna publica:
Aeroporto de Vila Velha vai ser construído
em área rural. Empreendimento terá 4 milhões
de metros quadrados e ﬁcará localizado entre
o Xuri, ao Sul do município, e Guarapari.
As opções estão sendo analisadas, Senador Mão
Santa, para que o Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... para
que o Estado tenha a opção em Vila Velha.
Eu tenho certeza de que a Infraero haverá de
aprovar, para que nós saiamos dessa vergonha de um
aeroporto que entristece a todos nós, que envergonha
mesmo a todos nós, no Estado do Espírito Santo, com
essa iniciativa desse jovem Prefeito empreendedor que
é Neucimar Fraga.
Sr. Presidente, amanhã a CPI da Pedoﬁlia se reúne às 11 horas. Nós vamos votar, convocando o Sr.
Flávio, conhecido como Flavinho, um dos diretores do
Flamengo, acusado de abusar de uma criança. Não é a
instituição Flamengo. Não é a instituição Flamengo. O
Flamengo nada tem com isso. É um indivíduo que está
sendo acusado e que tem precedentes muito ruins na
sua história, com relação ao abuso de criança.
Agradeço a benevolência de V. Exª, até porque
sou seu aprendiz.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Geovani Borges, orador
inscrito. Geovani Borges é do PMDB e representa o
Estado do Amapá.
Peço apenas permissão, enquanto ele chega à
tribuna, para anunciar a presença do Deputado Eduardo
Amorim no plenário. Ele é do Partido Social Cristão.
O Deputado é candidato a Senador e se faz
acompanhar do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, o Dr. Nelson. O Deputado
Eduardo Amorim é médico e lidera o Partido Social
Cristão em Sergipe.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e
ouvintes da TV e Rádio Senado, vou me solidarizar e
assumir também a camisa aqui da PEC nº 300 pelos
nossos valorosos policiais civis e militares, que estiveram aqui em Brasília, fazendo um grande movimento.
E o meu Estado também se fez representar, o querido
Estado do Amapá, onde tremula a bandeira nessa luta,
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que eu acredito que é de todos nós. Senador Magno
Malta, o senhor conta com o meu apoio. E vou manter,
aqui, na tribuna do Senado Federal, a camisa, dando
continuidade ao seu discurso.
Sr. Presidente, Mão Santa, hoje é um dia muito
especial para mim. Fiquei até o presente momento,
aguardando a oportunidade de registrar o momento
histórico do meu Estado.
Corria o ano de 1983. Eu era Deputado Federal
e apresentei o projeto de lei que criava a Universidade
Federal do Amapá.
Sabedor da importância do ensino como um todo
e da graduação em particular, não me conformava com
o fato de que o meu então Território Federal não tivesse
uma universidade federal. Todos nós que queríamos ter
acesso ao ensino superior tínhamos de sair do nosso
território para outros Estados da Federação.
Pois bem, o projeto apresentado, tramitado e
aprovado, quis o destino que o então Presidente José
Sarney, hoje Senador pelo Estado do Amapá, assinasse
a lei criando a Universidade Federal do Amapá como
Universidade Pública de Direito Privado, por meio do
Decreto nº 98.997, de 2 de março de 1990.
A universidade, hoje, goza de autonomia didáticocientíﬁca, administrativa e de gestão ﬁnanceira e patrimonial e obedece ao princípio da indissociabilidade
entre o ensino, a pesquisa e a extensão, regendo-se
pelo seu estatuto, nos termos da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, Regimento Geral e demais legislações em vigor.
Hoje, dia de aniversário da Universidade Federal
do Amapá, que, nesta quarta-feira, 3 de março, completa vinte anos de serviços prestados aos amapaenses
e ao Brasil, quero expressar a importância desta data
histórica para o meu Estado, ao passo em que peço
que os Anais desta Casa registrem o meu pedido de
congratulações àquela entidade de ensino.
Ao longo dessas duas décadas, Sr. Presidente,
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, a Universidade
Federal do Amapá foi dirigida por técnicos altamente
qualiﬁcados. Professores como os Reitores Maria Alves de Sá, Antônio de Oliveira, João Renor Carvalho,
Paulo Guerra e João Brazão (a quem agradeço, especialmente, pela criação do Campus de Santana, no
meu querido Município de Santana, em 2 de maio de
2005, com o curso de Arquitetura e Urbanismo).
Todos eles, sem dúvida alguma, pavimentaram
a estrada do ensino, da extensão e da pesquisa, tripé
da excelência acadêmica.
Hoje, a Universidade Federal do Amapá – Unifap
é dirigida pelo Professor Doutor José Carlos Tavares
Carvalho. José Carlos é farmacêutico graduado pela
Universidade Federal do Pará (UFPA), especialista em
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homeopatia, mestre e doutor em Fármacos e Medicamentos pela USP e pós-doutorado em Farmacologia
Clínica pela Universidade de Berlim, na Alemanha.
Pela folha de serviços prestados, e pela dedicação hercúlea que dispensa à Unifap, penso até que, o
ideal, nas eleições de abril vindouro, é que o professor
José Tavares seja reconduzido à reitoria, a ﬁm de dar
seguimento ao competente trabalho que vem dedicando à Universidade Federal do Amapá.
O Magníﬁco Reitor conseguiu implementar o
Curso de Medicina, está concluindo novos campi em
Oiapoque e Laranjal do Jari e vem melhorando a estrutura física, além de se empenhar por construir laboratórios.
A Bancada Federal do Amapá, por seu turno,
coordenada pelo Senador Gilvam Borges, entra ano e
sai ano, não perde a capacidade de mobilização, para
que não faltem recursos à nossa universidade federal.
Em 2007, por exemplo, a bancada federal conseguiu
destinar R$9 milhões para a universidade. Em 2008,
entre emendas de bancada e emendas individuais, os
Parlamentares destinaram mais de R$13 milhões para
a nossa universidade. Em 2009, foram pouco mais de
R$24 milhões. Para este ano de 2010, há uma previsão
de que a verba ultrapasse R$40 milhões.
Que ninguém se engane! O nosso Magníﬁco
Reitor sabe onde vai aplicar cada centavo – no prédio da Pós-Graduação, no Laboratório de Biologia,
no prédio de Farmácia, no Laboratório de Ciências
Sociais, no prédio de Gestão de Pessoas, em salas
de Biologia, no Laboratório de Esforço Físico, em salas para Educação Física, garagens e no Laboratório
de Engenharia Civil, Elétrica, Florestal e Mecânica –,
sem falar que o professor José Tavares já implantou
quatro mestrados e um doutorado. Implantar o Curso
de Medicina, que até já teve o seu primeiro vestibular
– e V. Exª, Senador Mão Santa, que é médico, viu que
o Estado do Amapá era o único Estado brasileiro que
não tinha Curso de Medicina. Pois bem, avançar com
a interiorização da universidade e ampliar os cursos
de pós-graduação são metas das quais o Reitor não
abre mão. Aliás, esses são os principais projetos anunciados pelo Reitor da Universidade Federal do Amapá,
José Carlos Tavares Carvalho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vida dá
voltas e tem o dom divino de me surpreender... Vinte
e sete anos depois (sim, porque o PL nº 907/1983 foi
apresentado por mim, em 18 de maio daquele ano de
1983), mas vinte e sete anos depois, eu que, Deputado
Federal, apresentei o projeto de lei criando a Universidade Federal do Amapá, subo a esta tribuna para,
na condição de Senador da República, festejar os 20
anos de criação da Universidade Federal do Amapá.
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Quiçá eu tenha a felicidade de viver e o prazer de dividir com os meus nobres Pares a renovada alegria de
ver ﬂorescer o talento de inúmeros jovens que todos
os anos, capelo e beca no corpo, canudo nas mãos e
um mundo de ideais no coração, cumprem o rito mágico de realizar um sonho e ganhar...
(Interrupção do som.)
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – ...o
passaporte para o ingresso no admirável mundo do
mercado de trabalho.
O Brasil não pode descuidar do apoio à educação,
ao ensino, à pesquisa e à formação. Disso depende o
futuro da humanidade. E isso é deﬁnitivo.
Eu queria, neste momento, Sr. Presidente, com
sua permissão e a dos nossos colegas contar aqui o
que ocorreu nesta Casa.
Eu era Deputado Federal do Território do Amapá. Naquela época, nós só tínhamos representação
na Câmara Federal – o sistema é bicameral – e não
tínhamos representação no Senado Federal. Aprovado
na Câmara, o projeto veio para cá e transformou-se de
Projeto de Lei nº 907/83 para o PLC nº 55, de 1986,
aqui no Senado Federal.
Eu queria fazer uma homenagem ao saudoso Senador Benedito Ferreira, goiano de Ipameri, conhecido
como Benedito Boa Sorte. Ele representou o Amapá
naquela oportunidade, numa sessão plenária, em que
conseguiu colocar o projeto extrapauta na Ordem do
Dia e, num acordo de liderança, foi aprovado, aqui no
Senado Federal, o projeto de nossa autoria. Ao saudoso
Senador Benedito Ferreira, conhecido como Benedito
Boa Sorte – ele deu boa sorte para mim e para o meu
querido Estado –, a nossa gratidão. Não sei se ele foi
do tempo de V. Exª, Senador Mão Santa.
E quero também fazer aqui um agradecimento muito especial ao Senador Marco Maciel, que foi
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, cujo Presidente foi o agora Senador pelo
Amapá, José Sarney. Ele contribuiu muito para que o
Senador José Sarney, em tempo, sancionasse a lei,
e intermediou, porque era Chefe da Casa Civil. Senador Marco Maciel, o senhor também faz parte da
nossa história.
E ao Presidente Sarney, nosso querido Senador,
que sancionou a lei, e a regulamentou por meio de
decreto ao apagar das luzes de seu Governo. Hoje, o
Amapá tem sua universidade. A comunidade acadêmica do meu Estado e a sociedade de modo geral estão
comemorando os 20 anos da Unifap. Eu, da tribuna do
Senado, estou homenageando a Universidade Federal, pela qual tivemos a oportunidade de representar
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o povo do meu Estado e levantar essa bandeira. Considero a missão cumprida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela consideração.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Convidamos agora para usar da palavra o orador
inscrito nº 22 da inscrição, Senador Sadi Cassol, do
Tocantins e do Partido dos Trabalhadores.
Temos ainda inscritos o Senador Flávio Arns e o
Senador Mão Santa, que está como Líder e foi dando
lugar para todo mundo.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Estimado
Presidente, Senador Mão Santa, faço questão de usar
esta tribuna do lado direito, embora estivesse sentado
do outro lado, para dizer aos nossos valorosos policiais
do Tocantins e do Brasil que estamos de acordo com o
que está escrito nesta camiseta deixada pelo Senador
Magno Malta e com a PEC nº 300. Então, me orgulho
muito de poder ser útil nesta oportunidade de aprovar,
assim que for levada à votação, a PEC nº 300, em favor
dos nossos estimados policiais do Tocantins, que nos
honram muito como os demais do País.
Sr. Presidente, hoje eu quero fazer dois comentários muito rápidos aqui.
Primeiro, dizer da minha alegria, da minha satisfação de ter acompanhado o noticiário de ontem à
noite, através da TV, da Internet e dos jornais, sobre
o TSE, que baixou as regras para as eleições deste
ano e determina que seja incluída no registro de qualquer candidatura, já nas eleições deste ano, a ﬁcha
suja dos candidatos que pretendam concorrer a algum
cargo eletivo.
Nós estamos avançando muito. Eu usei da tribuna,
no mês passado, para falar sobre a importância de levar
ao conhecimento da sociedade realmente em quem o
eleitor vai votar. E eu dizia, na oportunidade, que bom
seria se pudéssemos colocar o CPF de cada candidato
no santinho que circula durante as eleições.
Ontem à noite, o TSE baixou as regras e determinou que constem no registro todos os processos
que qualquer candidato tenha em andamento para
que o eleitor possa avaliar realmente esse candidato
e dar o seu voto.
Ainda não está como a nossa vontade, de ter o
CPF também à disposição do eleitor, para ele fazer
uma busca na Internet a ﬁm de saber a que tipo de
processo esse candidato responde e quais são os
processos, para o eleitor poder tomar a sua decisão
no dia da eleição.
Mas é um avanço muito grande, eu quero parabenizar aqui o TSE por essa iniciativa tão importante para
o nosso País, principalmente num momento tão difícil
que se passa aqui, na Capital Federal. Com certeza
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não só o Brasil, mas o mundo todo está acompanhando
os acontecimentos do Distrito Federal que, lamentavelmente, nesta tribuna, nesses últimos 30, 40 dias, foi
usado por praticamente todos os Senadores e todos
lamentaram o episódio da corrupção em Brasília.
Então, nós queremos parabenizar mais uma vez
o TSE, por intermédio dos seus Ministros, e dizer que,
mais um pouquinho que a gente vá apertando, eu acho
que isso signiﬁca uma limpeza sobre candidatos que,
muitas e muitas vezes, se elegem, não pelo trabalho,
nem pela dedicação à sociedade e ao bom atendimento,
mas se elegem porque têm recursos, e esses recursos,
quase sempre ou sempre, são escusos, advindos de
negociatas, com empreiteiras, com grandes empresas,
que fazem do dinheiro público como se fosse seu dinheiro particular. E aí conseguem também se eleger,
porque vem a compra de voto, e assim gera uma cadeia de corrupção sem ﬁm, que envergonha o País e
que, se as leis não forem um pouco mais ﬁrmes, mais
duras, mais arrochadas, nós ainda vamos passar muito tempo antes de extirpar de vez essa roubalheira do
dinheiro público. Então eu acho que sobre as regras
baixadas ontem, já foi um avanço muito grande.
Quero também, Sr. Presidente, para concluir,
dizer e agradecer ao Ministro Edison Lobão, que, na
sexta-feira, a convite do Ministro, nós ﬁzemos uma
visita à construção da Usina de Estreito, onde fomos
ver aquela obra, que é uma das maiores do País, em
andamento, cuja inauguração está prevista para até o
ﬁnal deste ano, e que, com certeza, vai ajudar muito
o desenvolvimento de toda a Região Norte, com a geração de energia elétrica. Nós também havíamos solicitado ao Ministro Lobão, a pedido dos impactados do
Estado do Tocantins, que ainda alguma coisa precisa
acertar, e o Ministro achou por bem fazer uma visita
à obra, nos convidou e fomos lá juntos. A direção do
empreendimento nos atendeu e, para surpresa nossa,
quero aqui agradecer à direção do empreendimento
por tomar uma iniciativa tão rápida.
Hoje, pela manhã, recebi uma ligação, Senador
Flávio Arns, da direção da empresa, marcando para
amanhã à tarde, aqui em Brasília – eles virão aqui
para conversar comigo, porque ﬁz a reunião com os
impactados de Babaçulândia, de toda a região, e eles
vêm fazer uma reunião aqui para traçarmos os caminhos necessários para compor aquilo que realmente
a sociedade tenha de direito.
É claro que muita coisa pode também não ser
os 100% da solicitação, mas com certeza se abriu
uma negociação, um caminho para fazer o ajuste com
aquele pessoal impactado da região de Estreito, principalmente do Estado de Tocantins.
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Quero parabenizar o Ministro Lobão pela iniciativa de irmos lá conhecer, e também à direção da empresa Ceste por abrir essa negociação. Amanhã vamos sentar e ver qual o caminho que se pode buscar
e, daí, vamos tratar com os impactados da região de
Babaçulândia, do Estreito, de acordo com aquilo que
for deﬁnido amanhã na nossa reunião de trabalho.
Por isso, meus agradecimentos ao Ministro Edison Lobão pelo bonito trabalho que vem fazendo. No
voo daqui para lá, ele também me contou, Presidente,
que ainda este mês, junto com o Presidente Lula, vai
haver um evento muito grande no Estado do Maranhão
– ou do Pará, não peguei bem –, onde será autorizado novamente aos garimpeiros trabalhar na região do
Pará e do Maranhão.
Acho que é uma iniciativa louvável fazer com que
esses proﬁssionais, que só sabem fazer aquilo, possam
realmente trabalhar para dar o sustento à sua família.
Dizia-me o Ministro que mais de 40 mil garimpeiros, só
no Maranhão, ﬁcaram desempregados pelo fechamento de garimpos e que os estudos já ﬁcaram prontos e,
ainda este mês, começará novamente esse trabalho.
Então, quero parabenizar o Ministro por estar
criando novamente esses empregos. São pais de família que não sabem praticamente fazer outra coisa, eles
viviam daquilo lá. E é justo que se faça uma extração
controlada, manual, doméstica, podemos dizer assim.
E claro que não terá impacto no meio ambiente, porque tudo foi muito bem traçado, muito bem desenhado
o quadro. Com certeza, esses 40 ou 50 mil garimpeiros vão ter novamente o seu ganho, em benefício das
suas famílias.
Parabéns ao Ministro Lobão, mais uma vez, parabéns ao TSE pela iniciativa de ir apertando o cerco
aos corruptos para, cada vez mais, pararem de ganhar
eleições no dinheiro. Eles têm que ganhar a eleição é
no trabalho, e não na compra de votos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sadi Cassol, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – Convidamos o Senador Flávio Arns para ocupar
a tribuna como orador inscrito.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Vou fazer
o meu pronunciamento aqui da bancada mesmo, se V.
Exª não se opuser.
Eu gostaria de lembrar, em primeiro lugar, Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – V. Exª ﬁque à vontade.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Ocupei
a tribuna para falar da situação do Coritiba Foot Ball
Club, que é um clube de Curitiba, do Paraná, que esteve envolvido naqueles incidentes muito divulgados
pelos meios de comunicação no ano passado, no jogo
contra o Fluminense.
Mencionei no pronunciamento que não via culpa
na equipe do Coritiba, porque, na verdade, o que aconteceu é que ele cumpriu todas as regras de segurança,
de acordo com o Manual da CBF, em termos de acesso
de torcedores. Quem visitar o Estádio Couto Pereira
vai ver que é um dos estádios mais seguros do Brasil,
um dos mais bonitos, mais bem cuidados. Infelizmente
aconteceu, mas dentro das regras estabelecidas. Bom,
se há algum problema, vamos mudar então o manual
de exigências em relação a isso.
A diretoria do clube tomou todas as providências
por escrito, conforme a legislação determina, para que
as providências policiais preventivas e, se fosse o caso,
repressivas fossem tomadas. Então, não há qualquer
aspecto pelo qual possa ser condenada a equipe como
foi condenada na perda de mando de 30 partidas no
Campeonato Brasileiro, agora, na Série B.
Nesse sentido, o apelo que ﬁz foi para que o STJD,
dentro da sua autoridade, da sua sensibilidade, da sua
aplicação da lei, considerasse esses fatos, assim como
o Procurador do STJD, Dr. Paulo Schmitt, para quem
todos esse relatos vão ser levados. Quero destacar,
inclusive, que fatos semelhantes poderiam acontecer
com equipes de outros Estados que, numa questão de
cumprimento da legislação, se vissem envolvidos com
incidentes como aquele que aconteceu em Curitiba e
também não poderiam ser condenados. Hoje é o Coritiba, mas amanhã pode ser uma outra equipe.
Acho que todos nós, como Senadores, como
Governo, como sociedade, devemos fazer esse encaminhamento.
Então, quero dizer para a nação coxa branca,
como são conhecidos os torcedores – e são milhares
deles no Estado do Paraná –, que vamos continuar
com esse debate e com essa discussão, vamos pegar o documento, que já está organizado, para que a
Bancada do Paraná, contando com o apoio das bancadas de outros Estados, possa levar todo esse material para o Tribunal e também para o Procurador, a ﬁm
de mostrarmos esses fatos e reﬂetirmos em conjunto
sobre essa realidade.
Quero também dizer, Sr. Presidente, num outro
aspecto agora, para todas as famílias que têm ﬁlhos
com deﬁciência no Brasil e, particularmente, aquelas
famílias que têm ﬁlhos com deﬁciência mais acentua-

225

Março de 2010

da, com necessidades mais acentuadas, que aprovamos dois requerimentos importantes no dia de hoje,
na Comissão de Assuntos Sociais. O primeiro deles,
que interessa a todas as áreas de deﬁciências, é a
questão do chamado BPC – Benefício da Prestação
Continuada, que é o salário mínimo ao qual a pessoa
com deﬁciência tem direito se cumpridas certas exigências.
Por exemplo, renda per capita de um ¼ do salário
mínimo na família. Mas o que acontece é que a pessoa tem esse benefício e ﬁca com medo, com receio,
muitas vezes, de trabalhar, porque perde o benefício
e, com isso, não se insere no mundo do trabalho.
O Presidente Lula assinou, elaborou um decreto
dizendo que a pessoa pode trabalhar e, se perder o
trabalho, volta a ter o benefício do BPC, o chamado
Benefício da Prestação Continuada. Contudo, os Ministérios da Previdência e Desenvolvimento Social dizem
que o decreto é inócuo, quer dizer, não dá essa garantia e não existe qualquer procedimento em relação a
essa certeza que deva haver. Então, nós vamos chamar os Ministérios – o Ministério Público do Trabalho
também – para discutirmos essa situação. Inclusive
vamos divulgar para as pessoas que porventura desejarem acompanhar essa audiência pública, que tem
por objetivo achar a solução para isso.
Outro requerimento é em relação àquelas famílias que tenham ﬁlhos com mais diﬁculdades, com
necessidades mais acentuadas e que sejam interditados, não totalmente, mas parcialmente. Quer dizer,
eles são capazes para certos hábitos da vida diária,
para as exigências da sua cultura, mas não para outros hábitos.
Então, qual é o problema dessas famílias? Essas
famílias, na verdade querem que os ﬁlhos trabalhem,
se possível, mas, se os ﬁlhos trabalharem, acabam
perdendo o direito à pensão no caso de morte dos
pais. Isso é uma diﬁculdade, é uma insegurança, uma
intranquilidade para as famílias, porque as famílias
ﬁcam no dilema. É bom que o ﬁlho trabalhe, mesmo
que seja um trabalho em tempo parcial – uma hora,
duas horas, três horas, ou o que for possível por dia –,
mas, anotando-se na carteira do trabalho, essa pessoa
perde o direito à pensão.
As pessoas dizem: “Olhe, eu não posso permitir
que o meu ﬁlho trabalhe, porque ele vai ter um prejuízo. O que é totalmente incoerente com tudo aquilo que
desejamos, porque desejamos que ele possa trabalhar
e também, eventualmente, caso perca o trabalho ou
esteja numa situação pior, que ele não perca o benefício a que teria direito”. Então, novamente uma outra
audiência pública para acharmos deﬁnitivamente uma
solução para isso.
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Quero também destacar, Sr. Presidente, que,
na semana passada, tivemos a utilização da Hora do
Expediente para a homenagem a minha tia, Drª Zilda
Arns, também aos soldados e militares, aos oﬁciais
mortos no Haiti em função do terremoto, e também a
homenagem que foi feita ao diplomata brasileiro também morto no terremoto do Haiti.
Eu só quero comunicar, inclusive às pessoas
da Pastoral da Criança, que são 260 mil voluntários
no Brasil – imaginem 260 mil voluntários –, que, se a
gente estivesse pagando o salário mínimo para cada
um desses voluntários, que não recebem nada, seriam
R$130 milhões por mês, R$1,3 bilhão por ano. A Pastoral da Criança faz o que faz, atendendo, com R$40
milhões, quase dois milhões de crianças. Por quê?
Porque o brasileiro é solidário, é solícito, quer ajudar,
quer participar, quer contribuir. E, com isso, multiplicase; multiplica-se a ação, multiplicam-se os resultados.
Assim, sempre há a ênfase para que esse trabalho de
27 anos continue.
No dia de hoje, ainda, o Consea, Conselho de
Segurança Alimentar, fez homenagem para a Drª Zilda, para a tia Zilda, também ressaltando o trabalho
exemplar dela como conselheira do Consea durante
quatro anos. Ela sempre acreditava muito que, além
do trabalho, deveria haver políticas públicas bem deﬁnidas para essa situação. Da mesma forma, relato
a homenagem que foi feita a ela, no dia de hoje, na
Procuradoria-Geral da República pela Associação dos
Servidores do Ministério Público e pela Associação de
Segurança no Transporte, a favor, discutindo-se a Lei
Maria da Penha, os desaﬁos, a avaliação e os desaﬁos para, dentro dessa avaliação, enaltecer o trabalho
extraordinário que é feito.
Só para concluir, Sr. Presidente, destaco que hoje
tivemos homenagem a Tancredo Neves, comemorando os cem anos de seu nascimento, de sua vida e, ao
mesmo tampo, o grande papel que ele teve a partir da
década de 40, com Getúlio Vargas, da década de 50,
na chamada Nova República, no sentido da democratização do País.
Quero saudar Tancredo Neves e sua família, mas
particularmente o Governador de São Paulo, José
Serra, o Governador de Minas, Aécio Neves, e dizer
que, realmente, o Brasil deve se orgulhar de Tancredo
Neves, mas também das lideranças do nosso Partido
que aqui estiveram, brasileiros competentes, dedicados, com alto espírito social e que podem contribuir, de
maneira decisiva e importante, para a consolidação da
vida democrática, para o desenvolvimento econômico,
para a valorização do ser humano. Eu tenho, assim,
uma conﬁança muito grande nessas pessoas – José
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Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e outras tantas
– e na sua contribuição para o Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB
– AP) – Convidamos, para usar da palavra, pela Liderança do Partido Social Cristão, o Senador Mão
Santa, do Piauí.
V. Exª dispõe de dez minutos, na forma regimental.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Geovani Borges, Parlamentares presentes,
brasileiros e brasileiras aqui presentes no plenário do
Senado e os que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado.
Senador César Borges, o Piauí tem uma natureza muito boa. Nunca ouvi falar em terremoto, maremoto, tsunami, enchentes em demasia. Mas entrou a
desgraça do PT!
Deus é bom! Não vai dar esses fenômenos da
natureza que estão atemorizando o Haiti, o Chile...
Eu até rezo e ensinei a rezar. Três coisas a gente só
faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar no PT. Eu
votei em 1994. Eu não sei se o César Borges já o fez.
Mas a desgraceira é um tripé. O Luiz Inácio é até gente
boa. Ele vai lá, diz que dá as coisas. Acredito que dá
mesmo, mas... Olha, eu nunca vi tanta mentira, corrupção e incompetência. Aí se seguraram nisso. O tripé:
mentira, corrupção e incompetência.
E aí está! É só rolo. Há muito tempo, no começo, o Luiz Inácio – eu votei nele –, eu me lembro, foi
em uma reunião, tiraram retrato. O César Borges não
votou nele em 1994, não é?
Eu votei, e ele pegou, meteu a mão – o meu cabelo estava grande – e disse: “Mão Santa, me ajude!
Tome conta do meu menino”. Mas é que o Luiz Inácio
não sabia que o menino dele é traquina e travesso.
Mente que... Está um caos mesmo! Tanto é que um
quadro vale por dez mil palavras. Eles contrataram lá
uma empresa do Ibope. O Partido dos Trabalhadores
é o último. Todo Partido lá tem candidato. Ele tem de
se apegar no PTB, no PSB, em outro Partido porque
é o último.
É o seguinte. Agora, o último, pronto, só para terminar, e serei breve porque todo dia tem. Eu estava
disputando com o Pará, mas o Mário Couto já desistiu,
o Flexa Ribeiro, porque o pódio de pior governador...
O do Piauí é pior do que o do Pará.
Atentai bem: jornal O Dia. Um jornal mais clássico, mais antigo. Olha, tem uma linha muito ligada a
governo e tal. Então, está aí: “Líder em credibilidade”.
Bota aqui, para terminar.
Grande Senador César Borges:
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“Aposentadoria. Previdência tem rombo de um
bilhão no Piauí”. Eu não disse? Luiz Inácio está rodeado de aloprados por todo o lado, mas o Presidente
Luiz Inácio não tem culpa disso. Esse é um instituto
do Estado, o Iapep.
“O prejuízo é causado por conta de beneﬁciários
que não contribuíram”. Mayara Bastos. Está aqui no
jornal O Dia. Publique aqui. Está aqui o Ministro. Serei breve. É muito rápido. É tão grande a calamidade,
o caos que não precisa muito tempo. Olha o que diz.
Está aqui o Ministro da Previdência. Olha o que diz.
Está aqui o retrato dele. José Pimentel, do Nordeste,
do Ceará:
A saúde ﬁnanceira do regime previdenciário do Piauí apresentou uma piora nos últimos
dois anos. O rombo nas contas dos sistemas
de aposentadoria dos servidores estaduais
alcança R$1 bilhão, conforme informou o Ministro da Previdência, José Pimentel, que esteve ontem em Teresina para o lançamento do
Cadastro dos Segurados Especiais.
Geovani Borges, o Governador do seu Estado,
de que partido é?
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB
– AP) – Do PDT.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É. Fica com o
Borges. Deixe esses. Mas fuja do PT lá, hein? Você
entendeu? Porque está aqui: um bilhão!
Agora, eu quero dizer que Deus me permitiu governar o Piauí seis anos, dez meses e seis dias. Eu
conheço bem isso. É, talvez, do que eu entenda melhor no Brasil, porque, quando eu fui Prefeito, em 89,
90, 91 e 92, o Governo Federal permitiu às capitais e
às grandes cidades fazerem seus institutos próprios.
Então, eu criei o Instituto da Previdência no Município
de Parnaíba. Quer dizer, é muita experiência se criar
um instituto. Poucos Prefeitos tiveram.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – V. Exª criou como Prefeito ou Governador?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Como Prefeito,
no Município.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – No Município.
O SR. MÃO SANTA (PSC-PI) – É. O Heráclito Fortes era Prefeito de Teresina também criou o instituto.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB
– AP) – Eu também, quando Prefeito, criei o instituto
de previdência.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois é. Eu quero falar da minha experiência, da experiência que tive
como cidadão em todos os institutos imagináveis. Fiz
pós-gradução no Ipase, que era o Instituto do Estado.
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Sou aposentado pelo antigo INPS, hoje INSS. Então,
uma experiência muito grande quando dirigi o Instituto do Servidor do Estado – Iapep. Rapaz, era uma
beleza. E eu coloquei para dirigi-lo um homem muito
competente. Hoje ele é Deputado federal, Deputado
Marcelo Castro. Olha, tinha uma plano de assistência à saúde: Planta. Geovani Borges, que satisfação!
“Eu me operei do coração, me operei dos rins, ﬁz
um transplante”. “Como? Eu não sei nem fazer esse
transplante.” “Ah, mas foi o Planta, o senhor, que no
seu Governo”....
E o lazer... Em Luís Correia tinha lazer, tinha uma
colônia de férias. Quem a construiu foi o Dr. Dirceu
Arcoverde, em 1972 ou 1973. Eu a ampliei. Devo ter
feito uns 40 apartamentos na colônia e, numa visão de
futuro de turismo, com Siqueira Campos, ﬁz um convênio. Aquilo era simbólico para o servidor do Estado,
que ganha pouco: colônia de férias na praia. Tinha spa
para emagrecer.
Então, eu quero dizer o seguinte... Dr. Vilmar
Paulo, o pessoal do Estado, eles só faziam isso com
o nosso time. Botaram até o nome de Spa Santo. Mas
eu quero dizer que funcionava. Era uma maravilha:
festa, alegria.
Era grande e eu a aumentei; ﬁz uns 40 apartamentos. Agora eles arrendaram. É tudo aí para os
bichos dele. Como é que ele chama os aliados dele?
Ele os chama de companheiros, não é? Sei lá... Os
aloprados dele. Está de tal maneira que ninguém vai
mais, porque é melhor ir para um hotel do que pagar
essas taxas, que antes eram simbólicas.
Eu ﬁz, Geovani Borges, um convênio com Siqueira
Campos, que era Governador de Tocantins, que não
tem praia. Então os servidores de lá iam e pagavam
de acordo com as mesmas tabelas utilizadas para o
servidor do Estado do Piauí. Uma beleza! E os hospitais, e os exames...
Agora o Deputado Marcelo Castro, que é dessa base do Governo, do PMDB, outro dia chorava na
televisão porque aquela obra que ﬁzemos juntos... Fizemos milhares e milhares de casas pelo Iapep para
os servidores do Estado. Milhares e milhares de casas, a colônia de férias, o serviço de saúde, o Planta,
os laboratórios, enﬁm... Depois Marcelo Castro, eleito
Deputado federal, foi substituído pelo Dr. Paulo Ayrton,
homem de vida bancária e extraordinária competência,
que também dirigiu esse Iapep.
Então, o que nós vemos é o seguinte: o Piauí
está todo assim; lá não teve terremoto – todo o mundo chora por causa do terremoto no Haiti e no Chile –,
mas assumiu o Governador do PT. Juntou a mentira,
a corrupção e a incompetência e deu o rombo de um
bilhão. Um bilhão!
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Atentai bem para o que disse o Ministro:
Para que o déﬁcit diminua em 2010, a
arrecadação terá de crescer mais que o conjunto dos benefícios previdenciários. E isso
será possível, mas não posso me comprometer
com projeções” – palavra do Ministro –, “que
serão divulgadas apenas depois de análise
das contas, que será feita em conjunto com o
Ministério da Fazenda.
Ele disse o seguinte: a situação...Para recuperar
este Governo do PT, que leva, Luiz Inácio, o Piauí ao
caos... V. Exª não tem culpa, não, Luiz Inácio. Eu adverti. Eu podia estar lá. Por isso que eu saí. Ele disse:
“A situação vai ﬁcar mais favorável dentro de 30 a 40
anos! – aﬁrmou Pimentel. É a desgraça!
Hoje, comemorávamos o aniversário de nascimento de Tancredo Neves e eu li um discurso dele,
o mais belo discurso dele. Antonio Carlos Magalhães
coletou os melhores pronunciamentos no Congresso
e fez dois livro. Geovani Borges, é bom pegar e tem
em CD. Tancredo Neves fez belos discursos – Winston Churchill fez 8.840, eu ﬁz mais de mil aqui –, mas
aquele foi tido como o melhor, o de maior dimensão.
Ele estava se despedindo. Não é homenagem póstuma a Juscelino, mas eu me lembro de que Juscelino
Kubitscheck, em vida, disse que a velhice é triste, e
desamparada é uma desgraça.
O Governador do Estado do Piauí deixa desamparados os seus serviços, com esse rombo de um bilhão, que o Ministro José Pimentel disse que vai levar
de 30 a 40 anos para equilibrar o prejuízo causado
por esse Governo da mentira, da corrupção e da incompetência.
Mas, ó Deus, ó Deus, oferece-nos na democracia a esperança. A esperança é a última que morre. O
povo do Piauí vive hoje de esperança de uma alternativa do poder. Quer dizer, há muitos candidatos bons.
Há candidato bom; o do PTB é; o do PSB é bom; o do
PMDB é bom; o PCdoB é bom, o do PDT é bom; o do
PSDB também é. Há vários candidatos bons, como o
do PSDB
Mas, ó Deus, livrai-nos de continuarmos vivendo
e sendo governados pelo PT.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – Agradeço ao Senador Mão Santa pelo brilhante
pronunciamento e pela forma como ele defende o seu
Estado, Piauí.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2010
Altera a disciplina referente à continuidade dos serviços de telecomunicações
prestados em regime público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei no 9.472, de 16 de julho de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 79. ................................................
..............................................................
§ 2° Obrigações de continuidade são as
que objetivam impedir que por ato ou omissão
de qualquer prestadora os serviços prestados
no regime público tenham sua oferta suspensa
por tempo indeterminado, ou sejam oferecidos
em condições inadequadas de uso” (NR).
Art. 2º Para assegurar a continuidade dos serviços
de telecomunicações cuja exploração em regime público venha a ser instituída após a promulgação desta
Lei, serão observadas as seguintes diretrizes:
I – ﬁca vedada a utilização do instituto da
reversibilidade de bens sempre que a infraestrutura de suporte à exploração do serviço em
regime público estiver sendo ou vier a ser utilizada, por questões de eﬁciência, também para
a oferta de serviço em regime privado;
II – as obrigações de continuidade associadas aos serviços explorados em regime
público serão regulamentadas com base no
princípio constitucional de função social de
propriedade.
Art. 3º Revoga-se o parágrafo único do art. 145
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 4º Os contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado serão alterados para adaptar
as obrigações de continuidade das respectivas concessionárias às diretrizes deﬁnidas no art. 2º desta Lei.
Parágrafo único. O valor econômico associado
à transferência de propriedade que decorrerá das
alterações contratuais a que se refere o caput deste
artigo será previamente determinado pelo Poder Concedente, com indicação da metodologia e dos critérios
de valoração.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Entendemos que o conceito e a técnica jurídica
associados ao dever de continuidade dos serviços
prestados em regime público não foram bem deﬁnidos
e aplicados no modelo preconizado pela Lei Geral de
Telecomunicações (LGT).
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No campo conceitual, a continuidade – cujo objetivo principal é assegurar que serviços de relevante
interesse público não tenham sua oferta suspensa deﬁnitivamente por decisão exclusiva e legítima do agente
privado que os presta – foi transformada em uma espécie de parâmetro de qualidade, a medir a disponibilidade do serviço em dado período de tempo.
Ocorre que a regulamentação de telecomunicações no Brasil já havia constituído instrumentos
jurídicos para lidar com a questão da qualidade dos
serviços de interesse coletivo. Os Planos Gerais de
Metas de Qualidade (PGMQ), por exemplo, deﬁnem
indicadores e metas mínimas de qualidade para os
principais serviços – entre eles, o Serviço Telefônico
Fixo Comutado (STFC), o Serviço Móvel Pessoal (SMP)
e as modalidades de TV por assinatura. Está em fase
de elaboração o regulamento de qualidade do Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), que é o serviço de
suporte ao acesso à internet em banda larga.
O cumprimento dessas metas é avaliado periodicamente pela agência reguladora, e qualquer infração
é punida com sanções que podem variar de multa à
caducidade da outorga. Note-se que a gestão de qualidade independe do regime jurídico de exploração,
público ou privado.
O conceito de continuidade de um serviço público, no entanto, é mais amplo. No modelo da LGT, a
continuidade deve ser assegurada diretamente pela
União, na ausência do agente privado que tenha sido
designado, por meio de concessão ou permissão,
para manter permanentemente disponível a oferta de
serviço considerado essencial e, portanto, que esteja
sendo explorado em regime público.
Nesse sentido, a meu ver adequado, nem todos
os serviços de telecomunicações devem ter sua continuidade assegurada pela União. Em raciocínio semelhante, não é razoável que a União intervenha na
operação de uma concessionária – como se propôs
recentemente no caso da Telesp –, alegando descontinuidade do serviço, apenas em função de interrupções
temporárias. Se tais falhas se tornarem constantes, com
graves efeitos para os consumidores, a regulamentação atual já prevê medidas sancionadoras que podem
levar à perda do direito de explorar o serviço.
Na questão conceitual, portanto, deve haver clara
distinção entre perda de qualidade e descontinuidade
na oferta de serviços de interesse coletivo. Quando se
trata de gestão da qualidade, não importa o regime de
exploração do serviço. Cada qual deve ter parâmetros
mínimos de qualidade previamente estabelecidos,
para que o órgão regulador possa julgar denúncias de
eventuais infrações ou realizar sua atividade ﬁscalizadora regularmente. E o objeto a ser tutelado não é a

229

Março de 2010

oferta em si, mas as condições de fruição do serviço,
inclusive sua disponibilidade, aqui entendida como o
tempo em que o serviço ﬁcou ativo (disponível) para
uso por seus assinantes.
Quando se discute continuidade, contudo, o regime de exploração faz toda a diferença. Se o serviço
estiver sendo explorado em regime público, o que importa é garantir que sua oferta não seja descontinuada
permanentemente, mesmo que tenha se tornado economicamente inviável, por decisão unilateral do agente
privado. Note-se que são enfoques bem distintos.
No campo da técnica legislativa, ou seja, dos
instrumentos jurídicos selecionados para assegurar o
cumprimento do princípio da continuidade, a lei optou
pelo instituto da reversibilidade de bens. Embora muito
utilizada em contratos de concessão de serviço público, essa técnica se torna inconveniente e ineﬁciente
quando os bens reversíveis precisam ser substituídos
muitas vezes durante o prazo da concessão e, principalmente, compartilhados na produção de outros serviços, fora do escopo da concessão. Nesses casos, o
controle dos bens reversíveis se torna demasiadamente
complexo e custoso, porque exige minuciosa gestão
do patrimônio de todas as operadoras envolvidas, e
pode ser ineﬁcaz para assegurar a continuidade do
serviço, na medida em que aumenta o risco de litígio
judicial acerca dos bens.
É isso que ocorre hoje com as telecomunicações.
As redes da telefonia ﬁxa, serviço prestado em regime
público, precisam ser constantemente atualizadas em
função do processo de convergência tecnológica, que
as transforma de redes dedicadas a um único serviço
em infraestrutura de transporte de conteúdos digitais,
aptas a suportar diversos serviços, explorados em
regimes jurídicos distintos. Além disso, a própria LGT
permite que sejam utilizados bens de terceiros na oferta
do serviço em regime público, o que tem estimulado
as empresas a alienar patrimônio com vistas a reduzir
seus custos de produção.
Avalia-se que essas falhas de interpretação ou
de implementação desse importante pilar do regime
público têm contribuído decisivamente para seu abandono como instituto jurídico a reger a oferta de serviços
essenciais de telecomunicações. Nas questões que
envolvem a elaboração do Plano Nacional de Banda
Larga, por exemplo, governo e empresas mostram-se
extremamente relutantes em adotar o regime público
como base para consecução do Plano.
Propõe-se, no âmbito deste projeto, uma solução para
tais falhas, de modo a evitar que se forme um perigoso
distanciamento entre o que estabelece a LGT e a efetiva
ação regulatória. Aﬁnal, o marco legal do setor exige cla-
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ramente a instituição, em regime público, de modalidades
de serviço consideradas essenciais à população.
Na perspectiva das empresas, não faz sentido
colocar seu patrimônio e seus investimentos em risco,
sujeitos a uma futura e incerta decisão de alguma autoridade sobre a reversibilidade de bens que estejam
sendo utilizados, por questões de eﬁciência, por serviços prestados em diferentes regimes. Além de potencialmente ineﬁcaz na garantia da continuidade ao ﬁnal
da concessão, a reversibilidade de bens também tem
efeitos perversos ao longo de todo o contrato, pois inibe
investimentos na infraestrutura que esteja envolvida na
prestação de serviços em regimes distintos.
Em um país com grande heterogeneidade socioeconômica, o conceito de serviço público, ao qual se relacionam deveres de universalização e de continuidade,
continua a ser muito útil para assegurar a oferta de serviços essenciais a uma parcela expressiva da população.
Assim, faz sentido que continuem a existir, na atual ordem
constitucional, regimes jurídicos distintos nas telecomunicações, que ressaltem as diferenças entre uma atividade
econômica e a oferta de um serviço público.
Propusemos então uma revisão da deﬁnição
jurídica de “obrigações de continuidade”, com vistas
a reduzir a possibilidade de confusão conceitual. Na
questão da técnica legislativa, propusemos substituir o
instituto da reversibilidade pelo princípio constitucional
da “função social da propriedade”, suﬁciente, a nosso
ver, para destituir qualquer prestadora do direito de
suspender permanentemente a oferta de um serviço
prestado em regime público.
Devido à técnica prevista na legislação, a Anatel
tem procurado, sem sucesso, administrar a continuidade do serviço essencial com base em uma gestão
patrimonial, quando o deveria fazer por meio de uma
gestão de contratos. Este projeto afasta a discussão
sobre propriedade das redes – que indubitavelmente
seriam daqueles que investiram na sua construção,
respeitada sua função social – e aproxima-se do objetivo de garantir o uso da infraestrutura na oferta permanente de um serviço essencial.
Esperamos que a presente proposta seja compreendida e bem recepcionada pelas Senhoras e Senhores
Senadores, para que esta Casa ofereça ao setor das
telecomunicações mais uma contribuição positiva.
Senador Flexa Ribeiro.
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pectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nº 8, de 1995.
TÍTULO II
DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO
Capítulo I
Das Obrigações de Universalização e de
Continuidade
Art. 79. A Agência regulará as obrigações de
universalização e de continuidade atribuídas às prestadoras de serviço no regime público.
§ 1° Obrigações de universalização são as que
objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou
instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e
condição sócio-econômica, bem como as destinadas
a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público.
§ 2° Obrigações de continuidade são as que
objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua
fruição de forma ininterrupta, sem paralisações injustiﬁcadas, devendo os serviços estar à disposição dos
usuários, em condições adequadas de uso.
TÍTULO IV
DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
Art. 145. A implantação e o funcionamento de
redes de telecomunicações destinadas a dar suporte
à prestação de serviços de interesse coletivo, no regime público ou privado, observarão o disposto neste
Título.
Parágrafo único. As redes de telecomunicações
destinadas à prestação de serviço em regime privado poderão ser dispensadas do disposto no caput, no
todo ou em parte, na forma da regulamentação expedida pela Agência.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – O projeto de lei que acaba de ser lido será publicado e encaminhado às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

LEGISLAÇÃO CITADA

REQUERIMENTO Nº 168, DE 2010

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.

Requeiro, nos termos dos artigos 92 e 255, II, c,
nº 12, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei do
Senado nº 7, de 2010, de autoria do eminente Senador Raimundo Colombo, seja também submetido ao
exame da douta Comissão de Constituição, Justiça e
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Cidadania, para os efeitos do art. 101-V, à semelhança
do PLS-627, de 2007, do mesmo Autor e de objetivo
análogo.
Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art.
255, inciso II, alínea “c”, XII, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2010
Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa e com a
ﬁnalidade de instruir a votação do Projeto de Lei do
Senado nº 330, de 2004, que tramita em conjunto com
o Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2005, no âmbito
da Comissão de Assuntos Econômicos, sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministro de Estado
da Fazenda:
Qual o montante da renúncia ﬁscal decorrente
do disposto nos Projeto referidos?
Justiﬁcação
O artigo 186 da lei 8.112/90 elenca uma lista de
doenças graves, contagiosas ou incuráveis que servem
de base para a aposentadoria de um servidor público.
O art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2004
propõe incluir os portadores das formas crônicas da
hepatite B ou C no grupo de doenças listadas no referido artigo.
A Lei 7.670/88 estabelece que os portadores da
Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida – AIDS têm
direito a uma série de benefícios, tais como: concessão de licença para tratamento de saúde, aposentadoria, reforma militar, pensão especial, auxílio-doença
e levantamento dos valores do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS. O art. 2º do PLS estende
para os portadores das formas crônicas da hepatite B
ou C os benefícios da Lei 7.670.
Sem entrar na questão do mérito médico de equiparar as formas crônicas da hepatite B ou da hepatite
C às outras doenças já enumeradas nas referidas leis
– análise que se sugere que seja feita pelo Ministério da Saúde -, cabem algumas ponderações no que
concerne à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
A LRF estabelece, em seu artigo 24 que “nenhum
benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado (...) ou estendido sem a indicação da
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fonte de custeio total (...), atendidas as exigências do
art. 17”. Nesse sentido, o PLS, ao estender para os
portadores das formas crônicas da hepatite B ou C
benefícios relativos a seguridade social, deveria indicar quais serão as fontes de custeio.
Nesse sentido, caso seja implementada a medida
proposta pelo PLS em questão, certamente haveria renúncia de receita tributária, razão porque torna-se imperativo conhecermos essa estimativa, a ﬁm de que os
nobres senadores membros da Comissão de Assuntos
Econômicos possam deliberar a respeito da matéria,
com toda a responsabilidade que o assunto requer.
Sala das Sessões, em 01 de março de 2010. –
Senador Romero Jucá.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento da Irmã Maria Carmem Cronenbold, falecida no dia 3 de março de 2010, em Humaitá/AM.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento,
ocorrido no dia 3 de março de 2010, em Humaitá/AM,
da Irmã Maria Carmem Cronenbold.
Requeiro, ademais, que este Voto seja levado
ao conhecimento do Patronato Maria Auxiliadora, de
Humaitá, bem como ao Prefeito do Município, Sr. José
Cidenei Lobo do Nascimento, e, por seu intermédio,
dos familiares da Irmã Maria Carmem.
Justiﬁcação
Natural de Guaiará Mirim, na Bolívia, a Irmã Carmem morava em Humaitá havia muitos anos. Ali chegou
em meados de 1973, para trabalhar como missionária
no Patronato Maria Auxiliadora.
Muito dedicada, Irmã Maria Carmem era coordenadora de obras dessa Patronal. Seu trabalho diuturno
era o de catequizar crianças, mas ajudava também a
toda a comunidade de Humaitá.
O Voto de Pesar que requeiro é sentida homenagem póstuma a essa religiosa.
Sala das Sessões, 3 de março de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em meados do século 19, quando o Brasil
vivia as primeiras décadas de superação do estatuto
colonial, Louis Pasteur trabalhava na consolidação de
uma carreira que viria assegurar-lhe o título de instituidor da medicina cientíﬁca e bem-feitor da humanidade.
Dotado de espírito tão curioso quanto disciplinado, o
pesquisador francês realizou estudos avançados, investigações e experimentos que mitigaram alguns dos
mais dolorosos dramas de saúde então experimentados pelo homem.
Nessa época, nosso País apenas ensaiava os
passos inaugurais das carreiras de nível superior,
com a criação em solo brasileiro dos cursos de Direito, Medicina e Engenharia — as chamadas proﬁssões
imperiais. As universidades, estabelecidas na Europa
a partir do ﬁnal do século 12, só vieram à luz entre nós
quando já tínhamos adentrado o século 20 e contávamos mais de 400 anos.
A despeito de sermos, evidentemente, uma nação do novo mundo, o fato é que as imposições restritivas da metrópole portuguesa a suas possessões
implicaram um começo extremamente tardio para o
acesso das colônias à inteligência e ao conhecimento
do mundo, que ganhavam vigor no velho continente.
Agregue-se a isso, até como seu desdobramento natural, a mentalidade mesquinha de parte signiﬁcativa das
elites que dirigiram o Brasil em seus primeiros anos de
independência. Uma característica marcada por tristes convicções escravistas e absolutamente contrário
ao espírito das luzes, que libertaram o homem, então
prevalecia em uma nação analfabeta, majoritariamente
rural e arcaica.
Apesar de todas essas ponderáveis adversidades, que sempre travaram — e, em certo sentido,
ainda travam — o desenvolvimento de um ambiente
propício à investigação cientíﬁca e sua disseminação
em benefício da sociedade, os últimos 50 anos têm
testemunhado substantivos progressos. A criação de
novas universidades públicas e privadas, a ampliação
do acesso ao ensino técnico e superior, a criação e o
prestígio de centros de pesquisa em diversos campos
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do saber foram decisivos para a emancipação intelectual das gerações atuais, e permitem hoje ao Brasil
uma nova inserção no mundo.
É certo que um longo e árduo caminho ainda
precisa ser trilhado, se pensamos efetivamente em
colocar o Brasil entre as nações mais destacadas no
desaﬁador universo de pesquisa e desenvolvimento.
Entretanto, passos fundamentais foram dados e já
colhemos resultados extremamente positivos para o
País, com soluções que se reﬂetem no cotidiano de
nossa população.
Essa nova realidade que começa a se consolidar, no âmbito da medicina, foi muito bem retratada
em matéria jornalística, de autoria de Mônica Tarantino, veiculada na primeira edição de 2010 da revista
Istoé, sob o título “Na dianteira do conhecimento”. O
texto mostra como o Brasil está avançando de forma
consistente na produção de trabalhos cientíﬁcos, que
credenciam o País a ingressar no “primeiro time da
medicina mundial”.
São pesquisas realizadas em laboratórios nacionais, por cientistas brasileiros, que marcam uma
notável inﬂexão, com mudança de paradigma, no modelo que secularmente prevaleceu entre nós; a mera
transmissão do conhecimento, sem condições e possibilidades de produzi-lo.
Ficamos sabendo, por exemplo, que na atualidade o Brasil desponta em projetos que tratam do
mal de Alzheimer, cardiologia, células-tronco e câncer. Evidencia-se, também, setores que precisam de
mais atenção.
No primeiro caso, crucial para um mundo em que
a idade média da população aumenta rapidamente,
cientistas do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, buscam descobrir
áreas do DNA, ainda inexploradas, que eventualmente
podem responder pelo avanço dessa doença degradante e inclemente. A intenção é utilizar uma perspectiva inovadora na investigação e combate a doenças
neurodegenerativas.
No campo da cardiologia, cujas moléstias respondem pelos mais elevados percentuais de mortalidade entre adultos de ambos os sexos no Brasil e
no mundo, o Instituto do Coração, de São Paulo, vai
analisar o DNA de uma centena de famílias da cidade mineira de Baependi. Os pesquisadores estão em
busca de alterações genéticas que levem ao surgimento de pressão arterial alta e de outros problemas
cardiovasculares.
Estudos em torno de terapias com células-tronco,
por seu turno, também vêm sendo incrementados em
todo o País. Nada menos que oito laboratórios dedicam-se atualmente a 52 projetos apenas nessa área.
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O Governo Federal, informa a matéria, deve garantir
recursos da ordem de R$ 35 milhões, sem contar verbas de agências de fomento e das secretarias estaduais. O País está começando a realizar transplantes
de células-tronco mesenquimais (obtidas da medula
óssea e do tecido adiposo) em 20 pacientes, que poderão recuperar a motricidade.
Universidades, laboratórios farmacêuticos e empresas de biotecnologia se unem para efetuar estudos
com drogas de última geração contra vários tipos de
câncer, ainda não testadas em seres humanos. Tumores
de mama, próstata, sistema gastrointestinal e pulmão
conformam as áreas prioritárias para essa atuação
parceira. O Instituto Nacional do Câncer, preocupado
em descobrir por que o câncer de colo uterino incide
em mulheres jovens, está investigando a genética
desses tumores.
Mesmo diante de tantos e tão importantes progressos na pesquisa médica brasileira, fruto da excelência que se vem tornando marca registrada de nossos
pesquisadores, o País ainda necessita realizar novos
e mais signiﬁcativos investimentos no setor. Há uma
inﬁnidade de moléstias que afetam nossas populações
permanentemente, como dengue, malária, febre tifóide
e hepatite A, entre outras, que não recebem a devida
atenção de nossos cientistas e pesquisadores por absoluta falta ou insuﬁciência de recursos.
O Brasil também se mostra muito lerdo na aprovação de novos projetos de pesquisa com medicamentos. ISTOÉ revela que enquanto a média americana
situa-se entre um e cinco meses, entre nós pode levar
até 12 meses. O mesmo ocorre com a concessão de
registros e patentes, com demoras que podem levar 5
anos. Desburocratizar para avançar deveria ser mantra
observado à risca em nossas repartições públicas.
Por outro lado, não podemos esquecer — e esta
é uma responsabilidade do Congresso Nacional — da
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, de
2000. Passada uma década desde a promulgação dessa Emenda, embora o Senado Federal já tenha feito a
sua parte, aprovando o competente Projeto em 2008,
ainda não se conseguiu dar forma legal e vigência a
uma disposição essencial, que dispõe sobre os valores
mínimos a serem aplicados anualmente por Estados,
Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde. Há mais de um ano, o Projeto
de regulamentação encontra-se na Câmara.
E isso gera muitos prejuízos ao País. Em uma
única proposição estamos ﬁxando os critérios de rateio
de recursos de transferências para a saúde, bem como
as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas três esferas de Governo.
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Vejo com enorme satisfação, Senhoras e Senhores Senadores, que o Brasil, como apontei neste Pronunciamento, vem conseguindo realizar ações
fantásticas em diversas áreas da pesquisa médica.
Remanescem, contudo, inúmeras carências, que precisamos e podemos suprir com maior celeridade. Tratase de um conjunto de medidas e providências legais e
administrativas que irão assegurar um novo patamar
na qualidade dos serviços de saúde aos brasileiros. A
regulamentação da Emenda 29, bloqueada pelo Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um
princípio de solução robusto e potencialmente eﬁciente, que não pode ﬁcar paralisado nos escaninhos da
Câmara dos Deputados.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Saúde e
dos Transportes, no valor global de dois bilhões,
cento e sessenta e oito milhões, cento e setenta
e dois mil reais, para os ﬁns que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
Relator revisor: Senador Geovani Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 2011-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 15-03-2010
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 470, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 470, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
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Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 2811-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 23-03-2010
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826,
de 23 de agosto de 1999, que estabelecem
incentivos ﬁscais para o desenvolvimento regional.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009)
Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 1702-2010)
Prazo ﬁnal: 03-03-2010
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a Formação de
docentes para atuar na educação básica, e
dá outras providências.
Dependendo de Parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
(Sobrestando a pauta a partir de 19-122009)
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

MARÇO 2010
05576

Quinta-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
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signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
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22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
16
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
17
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do Deputado José Carlos Elias), que dispõe sobre a
prestação de serviços de psicologia e de serviço
social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
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na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e - de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
- de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
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- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
- de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e
- de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
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Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
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bel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
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na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
- da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
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
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- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
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que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
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Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
- de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
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Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
48
PROJETO DE 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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49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos
Correios, que acrescenta dispositivos ao DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito (tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou
Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
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52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
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sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
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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.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
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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.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: 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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
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Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
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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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
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 al-
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tera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
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-Comple-
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mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” 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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72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
- 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e 390, de
2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684 de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
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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.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, 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-
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Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade
das matérias que tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 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.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esportes,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, nos
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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.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
- de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda, que oferece.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora
Maria do Carmo Alves, que altera a Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, para prever o exame cri-
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minológico 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.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
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.
82
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 8, de 2010, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
319, de 2009, que tramita em conjunto com os
Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e
271, de 2008, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (regulamenta a proﬁssão de motorista).
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REQUERIMENTO Nº 9, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 9, de 2010, do Senador Renato Casagrande,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e
271, de 2008, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos.
84
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 10, de 2010, do Senador Renato
Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB –
AP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 47
minutos.)
Agenda do Presidente José Sarney
3-3-2010
Quarta-feira
9h – Senhora Hillary Clinton, Secretária de Estado dos Estados Unidos da América
Sala de Audiências
9h30 – Cerimônia de descerramento do busto do
ex-presidente da República, Excelentíssimo Senhor
Tancredo de Almeida Neves
Salão Nobre do Senado Federal
10h – Sessão solene conjunta do Congresso Nacional destinada a comemorar o Centenário de Nascimento do ex-Presidente da República, Excelentíssimo
Senhor Tancredo de Almeida Neves
Plenário do Senado
16h – Ordem do Dia
Plenário
18h – Deputado Federal Bene Camacho acompanhado do Magníﬁco Reitor Antonio Jeferson de Deus
Moreno, da Universidade Federal do Maranhão, Reitor Antonio Expedito Ferreira Barroso, Reitor Francisco Alberto
Gonçalves Filho e Reitor Dimas Salustiano da Silva
Sala de Audiências
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Ata da 22ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 4 de março de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Jayme Campos.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 19 horas e 58 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

252

05598

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 4 de março de 2010.
Estamos no Senado da República Federal do
Brasil, em 4 de março de 2010, 14 horas. Esta é a 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que
será realizada Sessão Especial no dia 8 do corrente,
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar o
lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica
de 2010, cujo tema será Economia e Vida, nos termos
do Requerimento nº 102, de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esta é a 22ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Há número regimental. O painel do Senado da
República acusa a presença de 43 Senadores na Casa.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2010
(Requerimento nº 6, de 2010 – CCT)
Requeiro, com fulcro no disposto no artigo 40,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, ser
designado representante desta Comissão em Missão
Oﬁcial junto ao I Seminário Baiano de Energia Fotovoltaica, a realizar-se na cidade de Salvador, no dia 10
do corrente mês, conforme convite anexo.
Ressalto a relevância do tema objeto do encontro
e sua pertinência com os assuntos afeitos à área de
Ciência e Tecnologia.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2010
Nos termos do art. 218, do RISF, requeiro voto de pesar pelo falecimento da
jornalista Marione Machado Leite.
Marione, 51 anos, Assessora Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de Canoas (RS)
faleceu no dia 2-3-2010.
Natural de Porto Xavier e criada em Uruguaiana, Marione morava em Canoas desde 1977, quando
iniciou a faculdade de jornalista e logo em seguida de
relações públicas.
Marione que sem dúvidas era uma proﬁssional
extremamente dedicada, onde chegou a trabalhar em
alguns expressivos jornais do Estado do Rio Grande
do Sul a saber: Correio do Povo, o Timoneiro, Diário
de Canoas e Folha de Canoas.
Portanto encaminho à mesa este requerimento
de voto de pesar pelo falecimento da jornalista Marione Machado Leite, com a ressalva que o prefeito daquela cidade o senhor Jairo Jorge decretou luto oﬁcial
de três dias.
Para tanto, gostaria que o presente voto fosse enviado para Prefeitura Municipal de Canoas – Gabinete
do Prefeito – Senhor Jairo Jorge da Silva na Rua XV
de Janeiro nº 11 – Canoas – RS – CEP. 92010300.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 19, de 2010 (nº
116/2010, na origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando Relatório de suas Atividades, referente
ao 4º trimestre de 2009.
O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2007 (nº 405/99,
na Casa de origem, do Deputado José Pimentel),
que proíbe as empresas prestadoras de serviços
de cobrar dos contratados pela expedição de
certidões ou declarações e altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa
do Consumidor;
– Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2008 (nº
1.040/2007, na Casa de origem, do Deputado
Regis de Oliveira), que altera o parágrafo único
do art. 538 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (determina o
valor da multa sobre o valor da causa quando
os embargos forem manifestamente protelatórios); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2008 (nº
2.006/2007, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Bezerra), que dá nova redação ao art.
483 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que institui o Código de Processo Civil (a sentença proferida por tribunal estrangeiro só terá
eﬁcácia depois de homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência autuou, por solicitação do Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, o Aviso nº 6, de 2010–CN (nº 166Seses-TCU-Plenário, na origem, do Vice-Presidente
do Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência), encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241/2010 – TCU – Plenário, bem
como do Relatório e da Proposta de Deliberação que
o fundamentam, referente ao Programa de Trabalho
20.607.0379.1836.0052 – Construção de Obras de
Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum – Malha-
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da dos Bois – Construção da Adutora Serra da Batateira/BA, constante do Anexo VI, da Lei nº 12.214,
de 26/01/2010 (Lei Orçamentária de 2010) – TC nº
016.358/2009-1.
O expediente retorna à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
César Borges e Paim, dois pedidos pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, até fui o primeiro a chegar, mas sou o terceiro inscrito. Se V. Exª me chamar como orador inscrito,
abro mão da comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O primeiro inscrito é Geovani Borges. José Nery não
está no plenário. Então, V. Exª passa a ser o segundo
inscrito.
César Borges, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela
Liderança do meu partido, o PR. Já encaminhei ofício
à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Partido Republicano, um dos mais antigos da história
do Brasil, que fez nascer a República e a ele pertenceu
Rui Barbosa. Agora, outro baiano continua nesse mesmo partido, com a mesma grandeza e amor à Bahia e
ao País: César Borges.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Senador Sadi Cassol, do Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Dr. José Roberto está fazendo a inscrição de V. Exª.
Conﬁrmada, então, a presença amanhã dos Senadores Sadi Cassol, Paulo Paim e Mão Santa. Dos
presentes, já conﬁrmaram.
Quantos já assinaram para amanhã, sexta-feira?
O livro está ali para as assinaturas.
O primeiro orador inscrito é o Senador Geovani
Borges, que representa o PMDB do Amapá. Ontem,
S. Exª fez uma bela homenagem à Universidade do
seu Estado. Tomamos conhecimento de que ele foi um
ícone da sua criação, fazendo projetos de lei quando
Deputado Federal. E continua com a mesma grandeza, com o mesmo amor e com a mesma inteligência
devotada ao crescimento do Amapá e do Brasil.
V. Exª está na tribuna. Regimentalmente, seriam
dez minutos, mas jamais ousarei cortar a palavra de
V. Exª. A voz do povo do Amapá está acima de qualquer Regimento.
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O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado. De antemão, agradeço a generosidade de
V. Exª, Senador Mão Santa, que preside esta sessão
com muita competência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje o meu
pronunciamento é para falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2010, que dispõe sobre o
efeito do diploma de nível superior para a qualiﬁcação
proﬁssional. É a primeira PEC do ano de 2010.
A justiﬁcativa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é exatamente sobre a liberdade proﬁssional
assegurada pela Constituição Federal em seu art. 5º,
inciso XIII. O próprio texto constitucional, no entanto,
prevê o atendimento das qualiﬁcações estabelecidas
em lei. Entendemos que tais qualiﬁcações devem ser
limitadas ao diploma correspondente, desde que emitido por curso reconhecido e expedido por instituição
de educação superior devidamente credenciada pelo
Poder Público.
Ora, a própria Constituição dispõe sobre a necessidade de garantia de padrão de qualidade como
princípio da oferta do ensino. Para tanto, a legislação
educacional, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 –, prevê a intervenção do Estado na autorização de cursos e de instituições de ensino, bem como
no processo de sua avaliação, que inclui o reconhecimento, o credenciamentos e avaliações especiais,
como o Exame Nacional do Desempenho do Estudante – Enade.
Essa avaliação, por sinal, constitui apenas um dos
critérios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, que, além do ensino, leva em consideração
aspectos como pesquisas, extensão, responsabilidade
social, gestão e corpo docente.
Desse modo, não há razões para que existam,
após a obtenção dos diplomas, novos critérios de aferição de capacidade proﬁssional. Não se pode admitir que outras instituições, por mais respeitáveis que
sejam, tomem para si as funções do Estado e criem
processos de exclusão do exercício proﬁssional que
atropelam todo o processo desenvolvido no âmbito
educacional. A proposição em tela, assim, restitui a
prerrogativa do exercício proﬁssional ao cidadão devidamente habilitado na educação superior. Ao mesmo
tempo, devolve ao poder público a função que lhe tem
sido indevidamente subtraída. Nesse sentido, estou
apresentando essa PEC, a de nº 1, de 2010.
O telefone está tocando aqui – é o Deputado Milhomem, lá do meu Estado –, mas eu vou desligar e
peço desculpas ao Sr. Presidente, às Srªs e aos Srs.
Senadores.
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Vejam bem. O art. 5º, inciso XIII, da Constituição
Federal é muito claro:
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, atendidas as qualiﬁcações proﬁssionais que a lei estabelecer;
Mais à frente, o art. 205 complementa o art. 5º,
no seu inciso XIII, e diz o seguinte:
Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando [vejam bem V. Exªs] ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação
para o trabalho.
Eu estou fazendo esta introdução aqui para justiﬁcar a minha PEC.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado, no dia de
ontem, quarta-feira, 3 de março, colhido o número regimental de apoio, expresso na assinatura de um terço dos Senadores desta Casa, apresentei a Proposta
de Emenda à Constituição nº 1, de 2010. Lógico que
alguns colegas assinaram e se posicionaram para eu
ter o direito de defender essa tese.
O objetivo é deixar claro, límpido e inquestionável,
na Carta Magna, o efeito do diploma de nível superior
para a qualiﬁcação proﬁssional. A modiﬁcação é simples e o texto é objetivo, direto, curto e deﬁnitivo. A PEC
sugere acrescentar um mero parágrafo, um parágrafo
único, ao art. 205 da Constituição Federal, que passa a viger da seguinte forma. Prestem bem atenção,
Srªs e Srs. Senadores e todos aqueles que estão nos
prestigiando neste momento, acompanhando o nosso
pronunciamento:
Art. 205...
Parágrafo único. O diploma de curso reconhecido e oferecido por instituição de educação superior devidamente credenciada constitui comprovante de qualiﬁcação proﬁssional
para todos os ﬁns.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a liberdade proﬁssional é assegurada pela Constituição Federal. Em seu art. 5º, inciso VIII, como falei há pouco, o
próprio texto constitucional prevê o atendimento das
qualiﬁcações estabelecidas em lei. Nada mais justo que
tais qualiﬁcações sejam limitadas ao diploma correspondente, desde que emitido por curso reconhecido
e expedido por instituição de educação superior devidamente credenciada pelo poder público.
Na verdade, a própria Constituição dispõe sobre a
necessidade de garantia de padrão de qualidade como
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princípio da oferta de ensino. Para tanto, a legislação
educacional, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, que está na justiﬁcativa da nossa PEC
– Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, prevê a
intervenção do Estado na autorização de cursos e de
instituições de ensino, bem como no processo de sua
avaliação, que inclui o reconhecimento, o credenciamento e avaliações especiais, como o Exame Nacional
do Desempenho de Estudantes.
Essa avaliação, por sinal, constitui apenas um dos
critérios – está na justiﬁcativa da minha Emenda – do
Exame Nacional de Avaliação da Educação Superior,
que, além do ensino, leva em consideração aspectos
como pesquisa, extensão, responsabilidade social,
gestão e corpo docente.
Desse modo – estou sendo até repetitivo, Sr.
Presidente –, não há razões para que existam, após
a obtenção dos diplomas, novos critérios de aferição
de capacidade proﬁssional.
Não se pode admitir que outras instituições, por
mais respeitáveis que sejam, tomem para si as funções
de Estado e criem processos de exclusão do exercício
proﬁssional que atropelam todo o processo desenvolvido no âmbito educacional. Isso é inadmissível.
A proposição em tela, assim, restitui a prerrogativa do exercício proﬁssional ao cidadão devidamente
habilitado na educação superior. Ao mesmo tempo,
devolve ao poder público a função que lhe tem sido
indevidamente subtraída.
Permita-me dizer, Sr. Presidente, que o mandato parlamentar nada mais é do que o exercício da
conﬁança. A conﬁança se transforma em voto, segue
para a urna, acompanha a diplomação e a posse. E
segue, ou deveria seguir, vigilante, para todos os dias
da atividade política.
Entendo que esse contrato tácito, porém, não
pára por aí. Uma vez quebrada, a conﬁança é como o
mais ﬁno dos cristais: não há como consertar. O homem público que se distancia do povo, portanto, é,
ao ﬁm e ao cabo, um traidor, porque trai a conﬁança
dos que o elegeram e joga no lixo as bandeiras que
empunhou.
O Senador Gilvam Borges, ora licenciado, a quem
tenho a honra e a responsabilidade de representar
nesta Casa, apresentou o Projeto de Lei do Senado
nº 186, de 2006, no qual propõe a extinção do exame
de ordem para o exercício da advocacia.
Por conta disso, o Senador Gilvam encontrou
resistências, amargou represálias, mas, bem ao seu
estilo, não arredou pé de suas convicções, que também são minhas e de milhares de bacharéis de Direito,
alijados do mercado de trabalho simplesmente porque
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não logram êxito nas duas etapas do exame de ordem
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Tal como advoga o Senado Gilvam, eu também
não consigo entender por que as instituições de ensino
superior do Brasil podem formar médicos, economistas, engenheiros, biólogos, sem que, para ingressar
no mercado de trabalho, precisem realizar qualquer
exame de ordem ou conselho, mas não podem formar
bacharéis em Direito aptos a advogar.
No Brasil, os muitos anos de estudo, as provas,
a aprovação e o diploma nada valem para o bacharel
de Direito, a não ser se – e somente se – ele lograr
êxito na prova de exame de ordem da OAB. A prova,
como disse diversas vezes o Senador Gilvam desta
tribuna, não prova nada. A prova apenas promove
uma covarde reserva de mercado, engorda o bolso de
donos de cursinhos preparatórios e ainda está sujeita
às mais grosseiras fraudes, como cansa de noticiar a
imprensa.
O que esse exame de ordem promove é uma cruel
reserva de mercado, uma injusta exigência para com o
bacharel, um inadmissível cerceamento de direito.
O papel da OAB é ﬁscalizar o bom exercício da
proﬁssão, e não determinar quem pode e quem não
pode entrar no mercado de trabalho. É uma instituição
respeitável, pela qual temos grande admiração, mas não
é o papel da OAB. Aliás, o advogado, no exercício de
sua proﬁssão, já é ﬁscalizado pelo juiz, pelo promotor
de justiça, pelo advogado da outra parte e pelo próprio
cliente. O resto é com o mercado, que naturalmente
seleciona os melhores e varre os incompetentes.
Por que lançar os bacharéis, Sr. Presidente, numa
espécie de limbo, já que o diploma a eles conferido
não os habilita a nenhuma proﬁssão? Não são advogados nem podem mais ser estagiários. Na verdade,
são coisa nenhuma.
Para acabar com as chamadas “fábricas de diplomas”, o Senador Gilvam Borges apresentou o Projeto de Lei nº 585, de 2007, que estabelece punições
a universidades públicas e privadas que não alcançarem resultados satisfatórios no Sistema Nacional de
Avaliação aplicado pelo MEC.
A proposta altera a Lei nº 10.861, de 2004, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e não determinou sanções para cursos
superiores com desempenho insatisfatório.
Quando uma universidade privada não obtiver
bom resultado no Sistema Nacional de Avaliação aplicado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, o projeto
do Senador Gilvam prevê o cancelamento – o que já
é previsto na Constituição – de seu processo seletivo
por, no mínimo, um ano. Em caso de reincidência, a
licença de funcionamento da instituição será cassada.
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Se o mau desempenho ocorrer em uma universidade
pública, seu reitor será punido com advertência, suspensão ou até perda do mandato. Essa PEC precisa
corrigir essa injustiça, Sr. Presidente.
Antes de concluir meu pronunciamento, se V. Exª
me permitir a generosidade – sei que estou extrapolando o tempo regimental –, quero dizer que recebi
vários e-mails já por conta disso. Tenho aqui um e-mail
enviado pelo Albert Tadeu, em que ele fala:
Excelentíssimo Senhor Senador Geovani
Borges, boa tarde.
Primeiramente, gostaria muito de agradecer a coragem e seu senso de humanismo
em apresentar um projeto de lei desta forma
[a emenda].
Sou bacharel em Direito desde 2007 e
tenho experiência na área jurídica desde 2003,
primeiramente como estagiário e, depois de
formado, como Assistente Jurídico.
Infelizmente, não obtive aprovação, até o
momento, neste INCONSTITUCIONAL EXAME DA OAB, não por não ter conhecimento
na área, mas sim por tratar-se de um exame
com perguntas que nunca iriam ocorrer na vida
jurídica de cada proﬁssional.
Outros e-mails:
Apoio com muita ênfase a sua atitude,
pois é isso que se espera de um representante
nosso contra a tirania das maiorias, chega de
covardia, temos que ter isonomia de tratamento, como médicos, engenheiros, físicos e etc.
[nenhum deles se submete a exame, quando
conclui seus cursos] não são aferidos quando pegam o canudo, e nós advogados somos
expostos ao ridículo da mídia, toda vez que é
divulgado que mais de 80% não passam no
famigerado Exame?
Caro Senador. Sou advogado e sempre
achei uma estranheza esse exame. [Este é
da Advocacia Comegnio] Penaliza o jovem
sem nenhuma razão. O exame deveria ser
obrigatório a cada cinco anos para todos os
advogados e bacharéis. Faça essa sugestão
para a Ordem. Fixar um número de 350.000
advogados para o Brasil.
Este é outro, do Samuel:
Sou bacharel e acredito que a panela de
cursinhos vai acabar.
Deus abençoe o Sr. nessa jornada.
Samuel.
De Marcus Teixeira:
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Caros amigos,
Sou de Vitória, Espírito Santo, bacharel
em Direito e sou contra o Exame da OAB. Por
que vocês não divulgam melhor o PL 186 e
convocam os bacharéis do Brasil para abraçarem a causa com o ilustre Senador Gilvam
Borges?
Abç!
Marcus Teixeira.
É lá do Espírito Santa, Vitória.
Outro e-mail:
Deus estará contigo, porque antes não
tinha prova, e porque só advogados? E se ﬁzeram todo curso, para que outra prova proﬁssional, porque quem tem que veriﬁcar os
alunos é o MEC, durante a faculdade.
Este é de Lucy:
Parabéns pela iniciativa, pois é vergonhosa a exigência do Exame de Ordem, a
OAB teria que se preocupar em punir os ADVOGADOS que burlam a Lei e roubam dos
seus clientes.
Outro, que é do Edison:
Parabéns Senador. Temos que lutar contra essa incoerência, isso porque o exame não
qualiﬁca e nem seleciona nada conforme propagado pela OAB.
Sou formado em Direito, porém não atuo
por outras razões, porém todos os que se formaram junto comigo, boa parte conseguiram.
[...] Devemos [...] exigir qualidade das faculdades, excluir da grade matérias inúteis, e nos
últimos dois anos exigir estágio direcionado.
Vou concluir meu pronunciamento, lendo também
o e-mail do Sr. Carlos Vilela:
Prezado Senador,
Estou aguardando com grande expectativa o resultado sobre esse assunto. O brasileiro
carece de liberdades e não de impedimentos.
O que tem que ser revisto é a qualidade de
ensino no Brasil e não impor penalidades ao
cidadão que cumpre ﬁelmente com as suas
obrigações. É preciso acabar com os privilégios
a determinadas categorias ou classes nesse
país e implantar de vez a igualdade entre todos. Precisamos aprender a cumprir com os
desígnios da nossa Constituição. Democracia
plena depende de obediência plena a nossa
Constituição. O Brasil só será uma grande
nação no dia que os brasileiros forem fortes
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individualmente e iguais perante todos. Como
saber se o indivíduo é um grande artista se
não der a ele a oportunidade de tocar um instrumento, pintar uma tela, fazer um gol, cantar, dançar, interpretar, fazer, trabalhar. Chega
de impedimentos. É preciso deixar ﬂorescer o
dom natural do brasileiro que nenhuma escola
ou exame poderá ensinar, pois é próprio de
cada um. Somos um batalhão de gente criativa e inteligente...
Muito bom!
Quero dizer o seguinte ao nosso Carlos: a Constituição não privilegia. O direito é para todos.
Quero solicitar, desta tribuna, neste momento, que
as pessoas, os 4,5 milhões de advogados que não têm
acesso, segundo informações obtidas, ao mercado de
trabalho – e-mails tenho muitos nesse sentido –, que
se organizem, que vão aos gabinetes dos Senadores,
porque aquele que não luta pelos seus direitos não é
digno de tê-los.
Estou aí como guardião da Constituição Federal
e como ex-Constituinte – está aqui o meu nome na
Constituição Federal –, a defender uma prerrogativa
que é do Ministério da Educação. Há leis que estabelecem regras, senão, daqui a pouco, o Conselho de
Engenharia, o Conselho de Medicina, todos terão que
submeter alunos a isso.
Quem diz que o formando de nível superior está
apto não é somente o mercado. Há bons proﬁssionais
de Direito, de Medicina, de Engenharia, de todos os
segmentos. Por que só a OAB, depois da faculdade,
depois do diploma, do canudo, exige que o aluno tenha
que se submeter-se a esse tipo de exame?
Se a universidade ou a faculdade de Direito não
está apta a ministrar conhecimentos, que o MEC a feche, porque tem essa prerrogativa em lei. Cabe, sim, à
OAB, pela instituição séria e responsável que é neste
País, ﬁscalizar o MEC para que prepare bons proﬁssionais para a sociedade, no campo de Direito.
Essa é uma atribuição do Ministério da Educação,
não é da OAB. Não é de qualquer instituição, não. Isso
é competência do Estado, do poder público. É isso que
estou defendendo na minha PEC.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
agradecendo a generosidade de V. Exª por ter extrapolado o tempo regimental. Mas V. Exª sabe que a causa
é nobre, e espero contar com o apoio de V. Exª e dos
demais membros desta Casa.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Senador Geovani Borges, eu estava atentamente
ouvindo, principalmente quando V. Exª fez analogia à
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Medicina, que exerço... que exerci e represento. A Medicina tem todas essas instituições. E sou orgulhoso
de pertencer a ela, porque temos o Conselho Regional
de Medicina, os sindicatos, as associações médicas
e as academias médicas para os intelectuais. Mas a
formação do médico no Brasil é muito solidiﬁcada.
Isso, porque, depois de um curso de seis anos, ele se
torna médico geral, médico clínico. Há instituições...
Na Bolívia, por exemplo, em quatro anos se forma
um médico a que chamam ruralista. A nossa formação é de seis anos, mas o gargalo, a inteligência dos
que representam a ciência médica exige um esforço
extraordinário na especialização. Ele sai médico para
ser médico geral. Mas o médico especialista é o futuro.
Shakespeare – está ali Cristovam Buarque – já dizia
que o futuro é quem sabe mais de mais; de menos,
menos. É o especialista.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Quero aproveitar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
especialista em medicina segue hoje uma residência
médica de três anos: médico residente júnior, médico
residente... Depois, vem a especialização. Então, o
grande gargalo, a exigência das entidades médicas
– associação médica, conselho regional, sindicato e
academia médica – é na especialização. É longo e
sinuoso. Há hoje até cursinhos – vamos dizer – para
que se faça a entrada na residência médica. Então, é
uma situação meio diferente. Mas V. Exª defende uma
causa muito justa e há um debate qualiﬁcado.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Se o
Presidente Mão Santa me permitir, da tribuna, gostaria
de fazer a seguinte colocação.
O Conselho Médico do nosso País cumpre com
seu papel. O estágio, a residência médica, a metodologia, quando o aluno termina o seu curso ele está
apto a exercer a proﬁssão. E, na medicina, quando
o médico, o mal proﬁssional comete um equívoco ou
outro, não cabe recurso, o paciente já foi... Agora, no
curso de Direito poderia caber o mesmo critério: estágios ﬁscalizados, supervisionados pelo Ministério da
Educação. Não a OAB, uma instituição exercer o papel
do poder público! É essa a colocação.
Quero parabenizar V. Exª, que é um grande proﬁssional, que fez história lá no Piauí e que o representa
com muita dignidade nesta Casa. Falei sobre o médico, o Crea, engenheiro e tudo mais para mostrar que
o tratamento tem que ser igual para todos. No caso
da OAB, por que não estágio nas demais proﬁssões,
como a residência médica, a exemplo dos cursos de
medicina?
Muito obrigado. Agradeço a generosidade e a
paciência de V Exª para comigo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como Líder, o Senador César Borges. Ele representa a Bahia e hoje é um
dos maiores líderes do PR do País. Acho que esse PR
devia ter lançado V. Exª para Presidente da República,
que governou tão bem a grandiosa Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança – PR. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Mão Santa. Agradeço a V. Exª. O meu partido
realmente está ﬁcando forte, mas não está ainda preparado para o lançamento de Presidente da República.
Mas, Sr. Presidente, eu vou inicialmente tocar
num assunto sobre o qual pretendo voltar a esta tribuna para dele tratar.
Trata-se de um problema que traz uma inquietação muito grande a uma região muito importante do
meu Estado, que é uma região composta por duas dezenas de Municípios, a região de Irecê, uma grande
região produtora de alimentos, com mais de 300 mil
habitantes, atendidos por um sistema de abastecimento
de água que foi construído no ano de 1994. Eu era, à
época, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do então Governador Antonio Carlos Magalhães.
Ele, com a visão de um homem voltado para atender
às camadas do interior do Estado, me autorizou a
construir essa adutora, que usa água da barragem de
Mirorós, para resolver um problema grave que aﬂigia
toda aquela população da região de Irecê, que abrange
Municípios como Ibipeba, Ibititá, Central, Lapão, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, João Dourado,
São Gabriel, Presidente Dutra, Uibaí, Jussara, e mais
outros Municípios.
Em oito meses, Sr. Presidente, nós ﬁzemos essa
adutora, chamada Adutora do Feijão – região é uma
grande produtora de feijão –, com mais de 150 quilômetros no seu eixo principal e que foi uma redenção
para a região.
Utilizamos água da Barragem de Mirorós. Entretanto, desde aquela época sabíamos que essa barragem enfrentaria problemas para que o seu manancial
fosse suﬁciente para múltiplas utilidades, como, por
exemplo, um projeto de irrigação da Codevasf existente à jusante da barragem, os próprios irrigantes que
estavam à margem do rio Verde, que não podiam ser
desamparados, e o abastecimento humano, que é a
utilidade mais nobre da água.
Na época negociamos com a Codevasf, que reduziu o programa de irrigação do projeto de três mil para
dois mil hectares, para que fosse possível assegurar
700 litros por segundo para essa adutora.
O governo do Estado investiu aproximadamente
R$50 milhões na fase inicial. Mas, posteriormente, toda
a região foi precisando e reivindicando mais água. E
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essa adutora foi se estendendo, foi tendo subadutoras,
ramiﬁcações, para atender não só às sedes municipais,
mas também para atender com água aos pequenos distritos, cuja população também é merecedora da atenção
do Estado – água boa, água doce, em boa qualidade
e quantidade suﬁciente. A água que existia na região
era de péssima qualidade, vinha de poços calcários, e
nem sequer conseguia fazer espuma no sabão.
Mas isso foi em 1994, Sr. Presidente. De lá para
cá, nós já temos 16 anos. A população cresceu. Hoje
já não são mais 300 mil habitantes atendidos, provavelmente mais de 600 mil habitantes. As cidades
cresceram, até porque chegou água, que permitiu
crescimento, desenvolvimento industrial, econômico
e social da região.
Mas o que está acontecendo, Sr. Presidente, é
que lamentavelmente hoje começa a ter, na verdade,
uma disputa forte por essa água, ou para irrigação ou
para abastecimento humano.
No tenho dúvida nenhuma – acho que nenhum
Senador acredita ou pode achar o contrário – de que
a função principal da água é o abastecimento humano.
Claro que ela pode ter uma função econômica como
a irrigação, e nós defendemos isso. O Presidente Lula
vai agora a Juazeiro, amanhã, inaugurar um projeto
de irrigação, o Projeto Salitre, projeto que se arrasta
há anos por várias administrações públicas e que terá
a sua parte inicial de cinco mil hectares inaugurada
pelo Presidente Lula. A obra foi viabilizada através do
Ministério da Integração Nacional, do Ministro Gedel
Vieira Lima, que é um baiano.
Entretanto, há o abastecimento humano. Nessa
questão da região, acabo de receber um comunicado
da Câmara Municipal de Ibipeba, subscrito pelos vereadores, que diz que está carente de encontrar uma saída
para o grave problema da água em nossa região.
A Barragem de Mirorós, que é exatamente a fonte da captação, responsável pelo abastecimento em
toda a micro região de Irecê, clama por providências
urgentes dos governantes. Então, os vereadores estão
pedindo a minha atuação como Senador, razão pela
qual venho a esta tribuna para trazer este problema.
É preciso que haja uma junção entre os entes governamentais, e aí falo de uma parceria entre o Governo
Federal e o Governo Estadual para que se dê uma
solução a este problema que se transformou, Sr. Presidente, num verdadeiro conﬂito; e nós não sabemos
qual será o resultado. Hoje nós sabemos que o resultado tem sido um conﬂito com graves problemas para
a população, o povo que necessita dessa água. E o
problema se agrava a cada dia.
Então, urge que se tome uma providência. Essa
providência seria a água do rio São Francisco, vinda
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da região da cidade de Xique-Xique, passando por
Central, chegando à região de Irecê, que usaria toda
essa adutora, trazendo a água do São Francisco, o
que daria uma adutora de aproximadamente 120 quilômetros, cujo projeto tem que ser feito, cuja execução
tem que ser imediata.
Não quero responsabilizar nenhum ente federativo, nem o Governo Federal nem o Governo do Estado;
o que eu quero, nesse momento, é me juntar a essa
população nesse reclamo, nesse pedido, para que o
Governo Federal, através do Ministério da Integração
Nacional, e o Governo do Estado, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, Embasa, que é
a empresa responsável pelo abastecimento de água
e gerenciamento desse projeto, se juntem para uma
solução rápida para esse problema.
Voltarei a esta tribuna com este assunto, com
dados mais elaborados, porque trouxe de imediato
esse manifesto da Câmara Municipal de Ibipeba. Sei
que é grave esse problema na região, mas voltarei a
este assunto, Sr. Presidente.
E agora passo para o assunto que vim, inicialmente, tratar nesta tribuna, que acho da maior importância.
Estamos, também, Sr. Presidente, vivendo um
momento onde se discute o pré-sal. Estamos já com
um projeto do pré-sal, são quatro, estamos com um
deles em análise nesta Casa e três estão sendo aprovados na Câmara dos Deputados, e em breve estará
nesta Casa.
E eu venho a esta tribuna defender que esses
recursos oriundos da repartição de royalties e participações especiais do petróleo, da denominada camada pré-sal, sejam repartidos de forma igualitária,
equânime, entre os entes da Federação brasileira. É
uma oportunidade única para o Brasil fazer uma política de compensação que permita que as regiões
e os entes federativos menos aquinhoados possam
desenvolver-se.
A Câmara dos Deputados deve concluir – acredito – na próxima semana a votação dos projetos de lei
que deﬁnem o marco regulatório do pré-sal, deixando
para o ﬁnal a deliberação da proposta mais controversa, que trata da emenda que irá deﬁnir uma regra de
repartição equitativa dos dividendos do petróleo.
Sr. Presidente, já está em análise no Senado, na
Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei
que cria a Petrosal, o PLC nº 309, de 2009, que é uma
empresa pública que deve administrar os contratos do
novo regime de partilha na exploração dos recursos.
Também já foi aprovada pelos Deputados na semana
passada a proposição que prevê a criação do fundo
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social com recursos do pré-sal, que foi o PL nº 5940,
de 2009.
As áreas beneﬁciadas são os programas de combate à pobreza, de enfrentamento das mudanças climáticas e de desenvolvimento da educação, cultura,
saúde pública, ciência e tecnologia.
A proposta também obriga que 5% dos recursos
de combate à pobreza previstos nesse fundo deverão
ser utilizados para recompor as perdas das aposentadorias superiores a um salário mínimo, uma justa
forma de repor as perdas dos nossos idosos ao longo
do tempo. Eles, que se aposentaram com três, quatro
salários mínimos – o Senador Paulo Paim conhece
essa questão melhor do que ninguém nesta Casa –,
porque assim contribuíram em função desses valores,
hoje estão ganhando próximo a um salário mínimo.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
César Borges, primeiro, quero aqui de público dizer
o que eu disse lá hoje, no Supremo Tribunal Federal,
quando fui convidado para falar sobre as ações aﬁrmativas. Disse lá e repito aqui que V. Exª foi fundamental – o povo da Bahia tem que saber disso – na
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, tanto V. Exª
como também o falecido Antonio Carlos Magalhães.
Falei isso lá, falei de V. Exª e falei também do Senador
Antonio Carlos Magalhães, que permitiu que todos os
prazos fossem atropelados para que o seu relatório
fosse aprovado e o Estatuto fosse aprovado por unanimidade aqui na Casa. Quando eu digo atropelados,
que fossem suprimidos. E, assim, o Estatuto foi para
a Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. E, neste momento,
V. Exª reaﬁrma aquilo que acho que aqui, no Senado,
não tem volta, não: o Senado há de manter, sim, que
tem de ter dinheiro do pré-sal. Eu concordo na íntegra.
Que vá para a educação, que vá para a cultura, que
vá para a infraestrutura, que vá para o meio ambiente;
para mim, pode ir para a saúde, mas tem que ir para
a previdência. Nós não estamos inventando a roda.
Nós temos já projetos aqui na Casa discutindo isso,
e que bom que a Câmara já aprovou uma emenda
nesse sentido. Na Noruega, por exemplo, a parte dos
trabalhadores quem garante é o dinheiro do petróleo:
o percentual do petróleo é que garante que os trabalhadores não paguem, então, um percentual exagerado.
Outros países caminham nesse sentido. Eu não vejo
problema nenhum. Se eles dizem que a previdência
tem problemas – isso é histórico aqui no País –, eu
digo que não tem; mas, se tem, é uma boa oportunidade de, via pré-sal, melhorar ainda mais a receita da
nossa Previdência. Parabéns a V. Exª.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obrigado, Senador Paulo Paim. Eu aproveito seu aparte para
destacar que, na Comissão de Assuntos Econômicos,
nesta semana, conseguimos aprovar uma modiﬁcação
na legislação ﬁscal que permite que os proventos que
venham da previdência para os aposentados acima de
60 anos sejam também não passíveis da tributação do
Imposto de Renda.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) (Fora do microfone.) – Combinando com o Estatuto do Idoso.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Com
o Estatuto do Idoso. Que o que já estava previsto apenas para acima de 65 anos agora viesse para 60 anos,
porque isso está, sim, no Estatuto do Idoso. Então,
nós fazemos uma legislação não apenas social, mas
também do ponto de vista ﬁscal.
Com isso, avança-se, fazendo justiça ao aposentado brasileiro.
Senador Cristovam Buarque, deseja um aparte
também?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desejo, Senador.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois
não.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Pela
importância do tema e para tocar especiﬁcamente na
ideia da repartição dos recursos do pré-sal. Eu continuo
insistindo que esses recursos devem ser bem distribuídos não apenas entre a atual geração de brasileiros por
Estado, mas também entre a atual geração de brasileiros e as futuras gerações. Nesse sentido, sabendo de
sua inﬂuência, de seu interesse e de sua participação,
que será importante quando o projeto chegar aqui, eu
queria chamar atenção para uma emenda que quero
apresentar. Já o ﬁz sob a forma de projeto de lei, que
diz que os recursos que estão previstos para o Fundo
Social – não vou discutir criação de empresas, nada
disso – não sejam diluídos, como a proposta que veio
do Governo faz, permitindo que qualquer um apresente
projeto, desde que seja para a luta contra a pobreza,
para a educação, para a saúde e para cultura. E, na
Câmara, eu creio que acrescentaram para a previdência, para a aposentadoria. Eu defendo que a gente
concentre esses recursos, para que eles tenham impacto na educação de base e que a distribuição seja
feita para os Estados, proporcionalmente ao número
de crianças na escola. Se a distribuição for feita proporcionalmente ao número de crianças na escola, além
de toda legitimidade, há um lado importante do ponto
de vista federativo: é que os dois Estados que mais
se beneﬁciarão serão São Paulo e Rio de Janeiro, os
dois Estados onde a bacia do pré-sal está. O Espírito
Santo, nem tanto, mas o seu Estado, Bahia, também
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seria um dos maiores beneﬁciados – merecidamente,
pelo número de crianças que o Estado tem de manter
na escola, porque é um Estado que precisa de mais
recursos para a educação. Eu lhe informo e peço sua
simpatia para essa visão. É uma maneira de distribuir
bem entre todos os Estados e, ao mesmo tempo, distribuir bem com futuro, porque a gente estaria investindo
na educação de nossas crianças, o que signiﬁca um
futuro com mais ciência e tecnologia, com mais cultura, com menos pobreza, com tudo aquilo que o Fundo
Social diz que quer fazer; mas que não vai conseguir
fazer pela diluição dos recursos. Esse é o aparte que
eu queria fazer, na verdade aproveitando seu pronunciamento para pedir seu apoio – que não precisa ser
manifestado agora. Mas, se o quiser, depois continuaremos a conversar sobre isso, até para aperfeiçoar
essa minha ideia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço o aparte de V. Exª. Não tenho dúvida de que temos
que aprofundar a discussão e acho que é fundamental
a concentração em setores como a educação. Mas, se
houver também outros setores que, eventualmente,
precisem ter o apoio dessa repartição, que possamos
discutir isso e em que percentual poderia apoiar, também, esse setor e outros da sociedade.
Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador César
Borges, para um rápido aparte a V. Exª, apoiando a
ideia de que os recursos oriundos das riquezas naturais
exploradas na camada do pré-sal sejam efetivamente
distribuídos de forma equânime, de forma igual, para
os brasileiros. Não se trata de pensar aqui nos entes
federados, nos Estados. É para todos os brasileiros,
porque não se pode, dentro do próprio território, pelo
fato de a natureza permitir que recursos que estejam
em águas de um território próximo a um Estado brasileiro, entender que isso se lhe dá o efetivo, total e
absoluto direito de auferir vantagens para si em detrimento da nacionalidade, do conjunto da população
do povo brasileiro. Portanto, é para manifestar a minha
completa solidariedade a essa visão. Em segundo lugar, quero concordar com a manifestação do Senador
Cristovam Buarque, que traz um sentido de prioridade
na aplicação desses importantes recursos, porque, se
não o ﬁzermos, há o risco de diluirmos esses recursos
por um conjunto de ações do Estado brasileiro e, ao
ﬁnal, não teremos condições, inclusive, de mensurar
os efeitos, os benefícios que eles venham trazer para
o desenvolvimento do País, especialmente em setores estratégicos, fundamentais... Não conheço alguém
neste Congresso que não tenha repetido pelo menos
de cinco a dez vezes que educação é prioridade nacional. Façamos, portanto, do discurso algo concreto,
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algo prático. Meus cumprimentos a V. Exª e à brilhante
manifestação do Senador Cristovam Buarque.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado, Senador José Nery. O nosso pronunciamento vai na direção do que diz V. Exª no sentido de
que essa é uma riqueza nacional, não é do Estado “a”
ou do Município “b” e tem de ser repartida de forma
equânime. Nesta semana, os Deputados votaram um
projeto de capitalização da Petrobras, que autoriza o
Governo a participar do aumento de capital da empresa. Além disso, foi aprovada a emenda que permite
que os atuais acionistas minoritários possam usar até
30% de sua conta individual do FGTS para a subscrição das ações.
O trabalhador que investiu na Petrobras em 2000
teve uma rentabilidade de 798% até fevereiro deste
ano, enquanto que as contas vinculadas renderam
somente 62% no mesmo período. Veja que diferença,
Senador Paulo Paim. Para a próxima semana, deve ﬁcar a deliberação da questão mais polêmica, que, sem
dúvida, tem gerado uma disputa, uma divergência entre
Estados e Municípios produtores e as demais esferas
subnacionais, ou seja, a imensa maioria dos Estados
e, sobretudo, Sr. Presidente, V. Exª que eu sei que é um
municipalista, a questão dos Municípios brasileiros.
Trata-se da emenda ao projeto do regime de
partilha do pré-sal, que é o PL nº 5.938, de 2009, de
autoria dos Deputados Humberto Souto, PPS–MG, e
Ibsen Pinheiro, lá da terra do Senador Paulo Paim.
A proposta redistribui os royalties e muda as
participações especiais provenientes da produção de
petróleo, substituindo os critérios atualmente vigentes,
que são vigentes pelas cotas do Fundo de Participação
dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados,
FPM e FPE, respectivamente.
A emenda exclui da distribuição via FPM/FPE
apenas os royalties e a participação especial destinada à União e os royalties e participação especial pagos à produção em terra. O restante é dividido: 50%
entre os Estados, com base nos coeﬁcientes do FPE,
e 50% entre todos os Municípios, pelos coeﬁcientes
do FPM.
Se a emenda for aprovada, 5.562 Municípios serão beneﬁciados, enquanto apenas 197 perderiam de
forma líquida, conforme estimativas da Confederação
Nacional dos Municípios.
No meu querido Estado da Bahia, apenas nove
Municípios perderiam, enquanto 408 cidades seriam
beneﬁciadas. Os ganhos líquidos anuais somariam
R$426 milhões, que poderiam se traduzir em mais
escolas, postos de saúde, saneamento básico, enﬁm,
na melhoria da qualidade de vida dessas populações
que vivem nos Municípios brasileiros.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o pré-sal é
uma área de exploração de grandes profundezas. Na
profundeza da plataforma continental da costa brasileira, onde o domínio da União sobre o minério enfatiza
a coletividade formada por Unidades da Federação.
Essas Unidades possuem constitucionalmente suas
representatividades equânimes, merecendo participações nos royalties e nas compensações ﬁnanceiras, o
que hoje somente cabe de forma majoritária à União,
e aos Estados e Municípios produtores.
Por outro lado, abrigamos em nosso País imensas e injustas desigualdades econômicas, sociais e
regionais que precisam ser superadas.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste conjuntamente detêm 43% da população brasileira, mas
respondem por apenas 27% da participação do Produto Interno Bruto do nosso País.
Em termos sociais, os Estados do Norte e Nordeste detêm os mais baixos índices de desenvolvimento humano, o conhecido IDH, que tem como objetivo
expressar e medir a qualidade de vida nos Estados
brasileiros.
Essas disparidades, que são de origem histórica
e estão na base no processo de formação econômica
brasileira, conﬂitam com o atual modelo de repartição
que se deseja de uma sociedade mais justa.
Considerando os dados de 2008, a União, os Municípios do Estado do Rio de Janeiro e o próprio Estado
do Rio de Janeiro receberam 71% dos recursos.
Em 2008, as participações especiais, que são
compensações ﬁnanceiras extraordinárias nos casos
de grandes volume de produção ou de grande rentabilidade, são ainda mais concentradoras: 97,5% dos
R$11,7 bilhões foram destinados para a União e para
o Estado e Municípios do Rio de Janeiro.
Nada contra o Estado do Rio de Janeiro ou os
Municípios produtores que merecem alguma forma de
compensação para os investimentos em infraestrutura e a reparação dos danos ambientais em função da
exploração. Entretanto, o atual sistema de distribuição
de dividendos é extremamente injusto com a nossa realidade socioeconômica e com o nosso modelo constitucional que está preceituado na Constituição Federal,
que é construir uma “sociedade livre, justa e solidária”
(inciso I, art. 3º da Constituição Federal), “erradicando
a pobreza e a marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais” (inciso III, art. 3º da
Constituição Federal).
Por ﬁm, Sr. Presidente, serei aqui sempre um incondicional defensor de uma divisão mais igualitária dos
dividendos e participações do pré-sal entre os entes
da Federação brasileira, buscando apoio entre todos
os Srs. Senadores, dos meus Pares, para construirmos
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caminhos para uma solução mais justa e mais republicana para a distribuição das riquezas nacionais.
Muito obrigado pela compreensão e pela tolerância, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador César Borges, permita-me ainda, antes que V. Exª desça
da tribuna. Primeiro, tenho que elogiar esta sua iniciativa
relativa à isenção do imposto aos sessenta anos. Eu lhe
confesso que escrevi no meu twitter, escrevi no blog,
elogiando o seu projeto. V. Exª foi muito feliz quando
disse que está adaptando aquilo que manda o comando maior do Estatuto do Idoso. Só que a lei diz que é
sessenta e cinco anos. E V. Exª, corretamente – espero
que a Câmara aprove com rapidez –, traz para sessenta anos. Então, meus cumprimentos também por essa
iniciativa. Segundo, quero dizer que vão fazer aqui um
bom debate. Eu não tenho problema algum de que se
aumentem as verbas para a educação, mas vou fazer
aqui – e tenho certeza de que V. Exª também tem este
entendimento... Fala-se tanto que a previdência está
quebrada, e não está. Eu quis conﬁrmar o dado antes
de falar com V. Exª – por isso, eu estava ao telefone: o
faturamento previsto com pré-sal é de US$15 trilhões.
Quinze trilhões de dólares, se não me engano, dá quase
cinco vezes o PIB brasileiro. Então, é impossível que,
de US$15 trilhões, a gente não possa mandar uma
parte para a previdência. Então, meus cumprimentos
a V. Exª. Eu quero, claro, que aumente o máximo para
a educação, para a saúde, mas não vou me esquecer,
pelo menos agora, daqueles que construíram e ﬁzeram
a história deste País, que são os idosos, que V. Exª,
neste projeto, contempla muito bem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Senador Paulo Paim, o projeto foi aprovado em caráter
terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos,
não virá a Plenário – espero que não haja recurso –
e vai à Câmara. Eu peço a V. Exª sua ajuda desde já
para que nós possamos juntos acompanhar essa tramitação, para que ela seja rápida da Câmara, para que
se alcance este efeito que é mais do que é justo, que
adapta apenas a legislação ﬁscal ao Estatuto do Idoso
e possa valer o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador César Borges, mostrando suas
preocupações em relação aos avanços que devemos
ter na divisão do pré-sal para corrigirmos determinadas injustiças sociais no nosso País, como as que se
observa na educação, na previdência.
Senador César Borges, gostaria de lhe entregar
um documento. V. Exª é tão importante que recebe até
pedidos até do nosso Piauí. Com justa razão, V. Exª foi
condecorado com a maior comenda do Piauí.
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Convido para usar da palavra, como orador inscrito, José Nery, que representa o PSOL e o grandioso Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
na próxima segunda-feira, 8 de março, às 11 horas,
o Senado Federal realizará sessão especial para comemorar o lançamento da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2010 cujo tema é “Economia e Vida”.
O requerimento para realização da sessão é
subscrito pelo Senador Marconi Perillo, bem como por
um conjunto de Senadores e Senadoras.
Em razão de não poder estar presente na sessão especial desta próxima segunda-feira, antecipo,
Sr. Presidente, minhas considerações num pronunciamento que faço agora, alusivo ao tema da Campanha
da Fraternidade de 2010.
Quero, inicialmente, parabenizar o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador José Nery, eu queria apenas, se V. Exª me
permitir...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
(...) lembrar que, em 8 do corrente, segunda-feira, às
11 horas, nós queremos a presença de V. Exª, porque
haverá uma sessão especial sobre o assunto que V.
Exª trata.
Então, V. Exª é nosso convidado para aqui estar
presente, porque será realizada sessão especial, no dia
8 do corrente, segunda-feira, às 11 horas, destinada a
comemorar o lançamento da Campanha cujo debate V.
Exª, com sua inteligência privilegiada, antecipa.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Justamente em razão da impossibilidade de estar aqui na segunda-feira pela manhã, faço agora o
pronunciamento alusivo ao tema da Campanha da
Fraternidade e ao tema, de fato, da sessão especial
da próxima segunda-feira.
Eu começo dizendo dos meus cumprimentos ao
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)
e, em especial, à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) pela feliz escolha do tema da Campanha
da Fraternidade neste ano de 2010.
A escolha da temática “Fraternidade e Economia”,
sob o lema “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6:24), foi resultado de muitas reuniões e
pesquisas que apontaram para a necessidade de reﬂexão sobre os resultados da atual forma de organização
econômica vigente em nossa sociedade.
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Sob a responsabilidade do Conic – Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil –, a Campanha
da Fraternidade de 2010 é ecumênica e está aberta à
participação de todas as denominações cristãs.
O objetivo geral da campanha é, na palavra de
seus organizadores:
Colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal
da cultura da paz, a partir do esforço conjunto
das igrejas cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção
do bem comum, em vista de uma sociedade
sem exclusão.
Portanto, a Campanha da Fraternidade de 2010
quer reunir as igrejas cristãs e, principalmente, fortalecer na sociedade a proposta de uma economia a
serviço da vida, sem exclusões, criando uma cultura
de solidariedade e promovendo a paz. A Campanha
tem como objetivos, ainda, ajudar a reconhecer nossa
omissão diante das injustiças que causam exclusão
social e miséria. Hoje, precisamos combinar eﬁciência
econômica, justiça social e prudência ecológica, percebendo a relação e a importância do meio ambiente
nas atividades de desenvolvimento econômico, social
e cultural.
O texto base da Campanha insiste que a economia existe para a pessoa e para o bem comum da sociedade, e não o contrário, como é apregoado e vivenciado hoje em dia. O lema da Campanha, a aﬁrmação
de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, “vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro”, propõe-nos
uma escolha entre os valores do plano de Deus e a
rendição diante do dinheiro, visto por muitos de nós,
humanos, como valor absoluto dirigindo a vida.
Com certeza, Sr. Presidente, as palavras de Jesus
clamando, dizendo que não se pode servir a Deus e
ao dinheiro são muito oportunas, Senador Paulo Paim,
neste momento que vivemos em nosso País, haja vista o clamor popular contra a corrupção se levanta em
todas as parte do Brasil, especialmente na luta que
faz o povo de Brasília para varrer dos espaços estatais da Capital da República aqueles que, sem a menor cerimônia, se utilizam dos recursos públicos para
promover a propina e a corrupção.
Então, Jesus, personiﬁcando o próprio Deus, diria aos corruptos de hoje: vocês não podem servir a
Deus e à corrupção.
Creio que esse ensinamento deveria fazer todos
nós pensarmos no sentido dessa aﬁrmação bíblica e
dessa cobrança às consciências, à vida, à história de
cada um e de cada uma.
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É com satisfação que concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador José
Nery, eu sei que o Senador Mão Santa vai ser tolerante
com V. Exª, como foi com todos os oradores. Por isso,
este aparte que faço não trará prejuízo nenhum para
o seu brilhante pronunciamento sobre a Campanha
da Fraternidade. Eu poderia dizer, Senador José Nery,
que ﬁco com a frase, já muito conhecida, que ninguém
serve a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. O diabo
é uma ﬁgura que tem uma simbologia. Ele representa
isto: ele representa a corrupção, o roubo, a violência,
a discriminação. Quem discrimina o seu semelhante,
seja pela etnia, seja pela cor, pela raça, pela origem,
pela procedência, pela idade, pelo sexo, pela orientação
sexual ou pela sua religião, com certeza absoluta não
está servindo a Deus e está servindo ao diabo. Então
tem essa simbologia. É isso que a Campanha da Fraternidade quis dizer, e que alguns não entenderam. Eu
vi editoriais detonando a Campanha da Fraternidade
deste ano. O que foi mostrado é isto: que o ser humano
tem que ter solidariedade, tem que conviver na fraternidade, na harmonia, ser generoso, não ser aquele que
só pensa no bem próprio, no enriquecimento. É isso
que a mensagem quer dizer. Essa postura de grandeza
de que, em primeiro lugar, tem que estar o ser humano, tem que estar o meio ambiente. Desenvolvimento
sim, mas sustentável. Olha o que está acontecendo
no mundo e no Brasil com a agressão do homem ao
meio ambiente. Por isso que todas as igrejas – e não é
somente a Igreja Católica – se somam na Campanha
da Fraternidade. Com muita alegria, recentemente eu
tive uma conversa com as igrejas e percebi que elas
também estão na campanha em defesa dos idosos,
dos aposentados, do ﬁm do fator e de uma política que
recomponha o poder de compra dos idosos. É isso que
a Campanha da Fraternidade quer dizer. Em todas as
áreas, da criança, do adolescente, do trabalhador, do
empregado, do desempregado, do sem-teto, do semterra, do empresário, que é um empreendedor – não
é, Senador Jayme Campos? – que temos também de
valorizar. Ora, o que seriam dos nossos empregos se
nós não soubéssemos também valorizar aqueles que
nos empregam? Eu falo como ex-dirigente sindical. Eu
até sempre falo, Senador José Nery, para concluir, que
eu recebi uma charge desses chargistas famosos em
que ele faz o mapa do Brasil e bota na minha boca.
E eu agradeci a ele e disse: pode publicar à vontade.
Ele me desenhou dizendo: sou a favor do lucro. Para
todos. Então, não sou contra o lucro. Que o lucro venha
para aqueles que fazem o devido empreendimento,
principalmente na fonte geradora de emprego, e que
a gente possa também, com isso, garantir um salário
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decente. E até, quem sabe, o PL de minha autoria que
está em debate no Senado, que trata da regulamentação deﬁnitiva da participação dos lucros em relação
aos trabalhadores. Enﬁm, um aparte pequeno que não
vai prejudicá-lo, porque sou o próximo inscrito e estou
pacientemente aqui esperando o brilhantismo da conclusão do seu pronunciamento pelo tempo que for necessário. Sei que o Senador Mão Santa vai entender,
porque o primeiro orador que usou a palavra falou por
40 minutos. Obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço com
enorme satisfação o aparte do Senador Paim, que, sem
dúvida, enriquece meu pronunciamento com exemplos
práticos de como podemos fazer da vida algo justo e
digno, sobretudo fazendo com que o desenvolvimento
econômico seja para todos e todas e não sirva apenas
para alimentar a riqueza e o lucro de alguns poucos. A
comparação que V. Exª faz com o texto bíblico, trazendo um adágio popular que tem origem no texto bíblico,
dizendo que não se pode servir a Deus e ao diabo, é
verdadeira. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro
utilizado de forma ilegal e incorreta, não se pode servir
a Deus e à corrupção.
Por isso considero, Senador Paulo Paim, que
certos setores da sociedade abastados, sim; ricos,
sempre; poderosos pensam ser eternamente, ﬁcam
incomodados com o tema que vai ao cerne, à essência
de uma questão fundamental para a sociedade, que é o
seu desenvolvimento econômico. Eles querem discutir
fraternidade e justiça social sem falar na acumulação
indevida, obtida muitas vezes – e assim de fato é – a
partir da exploração do trabalho humano, da exploração
das riquezas naturais, a serviço do lucro, da acumulação, do enriquecimento, muitas vezes, ilícito.
Portanto, é uma Campanha que traz como tema
“Fraternidade e Economia”. Não se pode falar de Deus,
não se pode falar de fé, não se pode falar de religião,
não se pode falar de cristão, de evangélico, se não incluirmos a dimensão econômica entre as questões que
permeiam as relações humanas, sem as quais não podemos, evidentemente, dizer que estamos construindo
a nova sociedade. Ouvindo os discursos de muitos, é
bom sempre comparar com a prática, para veriﬁcar se
há essência, se há verdade ou, pelo menos, a busca
da verdade naquilo que aﬁrmam.
Por isso, Senador Paulo Paim, o aparte de V.
Exª, pelo contrário, enriquece o meu pronunciamento
e, sem dúvida, é um estímulo para que façamos da
luta cotidiana em defesa da vida, da luta cotidiana em
defesa dos mais pobres, dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, dos sem-terra, da
juventude, dos que moram nas periferias das cidades,
dos que são tratados com preconceito de qualquer
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natureza motivos para juntarmos forças na luta e na
busca da sociedade que sonhamos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os recursos materiais, embora necessários, não podem ser o
supremo valor dos nossos atos nem o critério absoluto das decisões dos indivíduos e dos governos. Como
socialista, orgulho-me de ter dedicado três décadas
de ativismo político a uma causa ancorada nesses
princípios, ora tão bem trabalhados nesta Campanha
da Fraternidade.
A medida fundamental para qualquer economia é
criar um sistema que garanta as condições para a devida manutenção e desenvolvimento da vida em todas
as suas dimensões, materiais e imateriais. O capitalismo seguramente trabalha no sentido oposto. Não se
importa com a destruição da natureza ou com o fato
de que está tornando sistêmica a miséria de milhões
de famílias no Brasil e em todo o mundo.
Ainda hoje, em nosso País, vigora uma política
econômica que considero perversa, que privilegia os
grandes especuladores ao mesmo tempo em que sangra os recursos públicos com o pagamento de criminosos juros da dívida pública brasileira. É, para mim,
Sr. Presidente, um verdadeiro escândalo que 48% das
receitas do País sejam utilizados para amortizar, pagar os juros e serviços das dívidas interna e externa.
Para mim é difícil compreender que um tema dessa
natureza, relacionado à utilização de quase metade
dos recursos do Orçamento Público da União seja direcionado para o pagamento da dívida, assunto que,
infelizmente, muitos não querem discutir porque nos
vai levar à essência dos problemas nacionais e da
forma de acumulação histórica com que o Brasil tem
sido marcado.
Na história humana, marcada pela exploração e
injustiça, a Bíblia se volta decididamente para a defesa dos pobres. No âmbito social, a Bíblia nos mostra
profetas acusando reis e gente poderosa que enriquece à custa do povo e não cuida bem daqueles a
quem deveriam servir. No âmbito comunitário, a Bíblia
fala sobre a diária do trabalhador que deve ser paga
no mesmo dia, pois ele precisa disso para viver, e ao
socorro que devemos prestar aos pobres.
Assim, a Campanha da Fraternidade de 2010 é,
sem sombra de dúvida, um instrumento à disposição
das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa
vontade para enfrentar, com consciência crítica e coerência os temas do desenvolvimento e da justiça, da
economia e da vida humana no Brasil e no mundo.
Precisamos denunciar a perversidade de todo
modelo econômico que vise, em primeiro lugar, o lucro, sem se importar com a desigualdade, a miséria,
a fome e a morte de milhões de pessoas. A Campa-
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nha da Fraternidade de 2010 nos convida a lutar para
incluir a alimentação adequada entre os direitos previstos na Constituição Federal, erradicar o analfabetismo, eliminar o trabalho escravo, combater o trabalho
infantil, conseguir uma tributação justa e progressiva,
garantir o acesso à água e continuar a luta pela reforma agrária.
Assim, não tenho dúvida de que o Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e demais entidades envolvidas na campanha, em 2010,
dar-nos-ão, com a escolha desse tema, fundamental
contribuição ao debate acerca das alternativas que a
humanidade pode promover para superar o atual estágio de autodestruição da humanidade e dos recursos do Planeta.
De minha parte, reaﬁrmo o compromisso assumido quando de minha juventude: trabalhar em favor
dos pobres e excluídos do mundo, enﬁm, um compromisso com o socialismo e a democracia, que a
Campanha da Fraternidade ora encarna de forma tão
justa e correta.
Parabéns ao Conic, às Igrejas Cristãs e a todas
as pessoas, lideranças das comunidades de base em
todo o País, que se mobilizam nesse período, criando
consciência crítica e organização social para fazer frente
aos graves problemas de suas comunidades, de seus
Municípios, de seus Estados e do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Paulo Paim para uma comunicação inadiável. Estamos alternando. Depois, o
orador que está inscrito aqui é o Heráclito Fortes.
O Senador Paulo Paim é do Partido dos Trabalhadores e representa o Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria iniciar minha fala desta tarde,
primeiro, cumprimentando os Deputados Estaduais
do Rio Grande do Sul.
Hoje, o Supremo Tribunal Federal fez mais uma
audiência pública para debater as ações aﬁrmativas.
Fui convidado pelo Ministro Relator para falar sobre o
tema, já que sou autor de diversos estatutos da Casa,
entre eles o Estatuto da Igualdade Racial.
Fiz minha fala, Sr. Presidente, mas comecei, naquele espaço da Suprema Corte, registrando o seguinte
documento: os Deputados da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul mostram toda sua solidariedade
com a campanha “Aﬁrme-se: pela Manutenção de cotas no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal
Federal vai julgar ações em relação a este tema: as
cotas nas universidades públicas.
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A campanha a que os Deputados do Rio Grande
se somam tem o propósito de despertar a sociedade
brasileira para o risco que as políticas que beneﬁciam
os setores historicamente excluídos e marginalizados
do País sofrem, caso o Supremo se posicione contra
as ações aﬁrmativas.
Quero, aqui, agradecer ao Deputado Raul Carrion, que enviou o documento para o meu gabinete.
Cumprimento também o Presidente da Assembleia
do Rio Grande do Sul, o Deputado Estadual Giovani
Cherini.
Sr. Presidente, entreguei, em mão, ao Ministro
Ricardo Lewandowski esse documento, que tem a
assinatura de 40 Deputados Estaduais do Rio Grande
de todos os partidos. De todos! Não houve um partido
que não se manifestasse a favor, inclusive o DEM. E foi
baseado nessas assinaturas e no apoio que tive aqui,
na Relatoria do Estatuto da Igualdade Racial, com
a participação, Senador Jayme Campos, na época,
de Roseana Sarney, do DEM; na época, do Senador
Antonio Carlos Magalhães, falecido, do DEM, que foi
fundamental. Ele, como Presidente da CCJ, defendeu
a matéria na Comissão e defendeu aqui, no plenário.
E também do Senador César Borges.
Disse lá e vou repetir aqui: sou contra a ideia de,
em relação a esse debate, tratarem o DEM como demônio. Não é correto. Disse lá, e isso foi transmitido
para todo o Brasil. Conheço diversos Parlamentares
do DEM, tanto Senadores como Deputados Estaduais
e Federais, que não são contra as ações aﬁrmativas.
Pedi cópia, inclusive, do pronunciamento que ﬁz lá e vou
encaminhá-lo a todos os Senadores e Deputados.
Não ﬁz crítica pessoal a nenhum Senador. A nenhum. Não citei nome de nenhum Senador. O que citei
foi na linha em que atuo, na linha do bem, demonstrando
o compromisso desses Senadores e Deputados com
as ações aﬁrmativas.
O mesmo documento que entreguei lá, quero
entregar, neste momento, a V. Exª, Senador Mão Santa. Logo que meu pronunciamento for concluído, eu o
passarei às suas mãos.
Acho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo um debate histórico sobre esse tema, de uma vez
por todas desmistiﬁcando essa ideia que alguns querem implantar, de que as ações aﬁrmativas são contra
alguém. As ações aﬁrmativas não são contra ninguém.
Eu disse lá que, naquele momento, eu viajava no tempo; parece que eu voltava a 1888, quando o Congresso
Nacional discutia o ﬁm da escravidão. Eu disse que eu
ﬁcava com os poemas de Castro Alves, o poeta da liberdade, o poeta que fazia da sua capacidade criativa
poesias em defesa dos escravos negros.
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Eu disse lá, Sr. Presidente, que tenho certeza
absoluta de que o Supremo Tribunal Federal vai acompanhar o que chamo da batida do rufar dos tambores
nas ruas. Se mais de cem universidades, Senador Suplicy, já adotaram as políticas aﬁrmativas, se os bancos
as estão adotando, as empresas estão começando a
adotar. Sou convidado por diversos setores da sociedade para demonstrar que eles estão dando o corte
da diferença com a contratação de negros, brancos,
índios e pessoas com deﬁciência, coisa que defendemos tanto numa linha de direitos humanos.
Foi, claro, uma sessão que emocionou todos. Pedi
a eles que, na hora de votar, olhassem para as favelas,
olhassem para as vilas, olhassem para aqueles que ﬁcaram excluídos sempre, para que eles tenham somente
a oportunidade de chegar a uma universidade.
Senador Mão Santa, foi um momento bonito.
Confesso que saí de lá muito satisfeito e acho legítimo o debate mesmo de quem pensa diferente, mas
é legítimo.
Espero que esta Casa aprove a matéria, como já
o fez no passado. Esta Casa já aprovou todas as políticas. O Senado sempre esteve na vanguarda desse
debate. O Senado, há quinze anos, aprovou a política
de cotas. A matéria foi para a Câmara. Eu era Deputado e a incluí no Estatuto da Igualdade Racial, cujo
debate eu estava coordenando. O Senado aprovou,
por unanimidade, o Estatuto, e ali estavam incluídas
políticas de cotas e políticas aﬁrmativas.
O Senado, no meu entendimento, vai continuar,
como também o Supremo, entendendo que a política
de inclusão é fundamental para todos. Todos, repito:
negros, brancos, índios, homens, mulheres, jovens,
adolescentes, independentemente de religião, ou de
idade, ou, como eu dizia antes, de orientação sexual.
Sr. Presidente, quero ainda, saindo desse tema,
dizer que, amanhã, não estarei com V. Exª aqui, porque
vou estar em São Paulo, discutindo com os empresários do setor do transporte o estatuto dos motoristas.
Fizemos um grande debate em Porto Alegre. Amanhã,
o debate vai ser às 15 horas, no Sindicato das Empresas de Transportes de São Paulo, onde, mais uma vez,
vamos aprofundar essa legislação tão importante, que
é o estatuto do proﬁssional do volante, que apresentei à Casa e que está contribuindo para que a gente
tenha uma legislação que fortaleça o empreendedor
e o trabalhador desse setor, seja ele cooperativado,
seja ele celetista, seja ele autônomo, seja taxista, seja
motorista de ônibus, seja motorista de caminhão, enﬁm, de todo setor.
Quero dizer que no sábado, das 9:30 horas às
12:30 horas, eu estarei no auditório da Federação dos
Comerciários de São Paulo, para discutir a pauta dos
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trabalhadores para 2010. É claro que lá vai entrar a
regulamentação da proﬁssão dos comerciários, PL nº
115, que está sendo debatido em todo o País e nesta
Casa e que apresentei há mais de um ano, vão ser
debatidas as 40 horas, a estabilidade do dirigente, a
contribuição assistencial, o fator previdenciário, a situação dos aposentados, a questão dos avisos-prévios
proporcionais, participação em lucros, entre outros.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que no dia
de ontem eu participei, com o Ministro substituto Giles,
da Casa Civil, que estava representando a Ministra
Dilma, de uma importante reunião. A pedido do Deputado Villaverde, a pedido dos líderes sindicais do
Rio Grande e também dos empresários, eu solicitei
essa audiência. A audiência foi solicitada também pelo
ex-Líder do Governo na Câmara, Deputado Henrique
Fontana, e por outros segmentos.
Posso já anunciar que essa audiência foi muito
produtiva, com a presença de prefeitos, dirigentes sindicais da área do calçado, empresários e trabalhadores. No meu entendimento, foi aquilo que eu chamei
de mutirão gaudério em defesa das empresas que
produzem calçados no Brasil e, naturalmente, dos
trabalhadores.
O assunto tratado foi a manutenção da taxa antidumping aplicada ao calçado chinês que entra no
mercado brasileiro. O Secretário-Executivo da Casa
Civil, Dr. Giles Carriconde, foi muito franco na sua
explanação. Estou convencido, a partir do que ele
falou, de que o Governo Federal vai manter, sim, a
taxa antidumping do calçado chinês, fortalecendo o
empresário e o trabalhador brasileiros. Eu diria aqui,
com segurança, que, semana que vem, a decisão será
tomada e será na linha do que falou o Ministro Giles,
em nome da Ministra Dilma: vai ser mantida a política
antidumping em defesa do empresariado e do trabalhador brasileiros.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, sem medo de
errar, para se ter uma ideia, que a cadeia calçadista
brasileira gera em torno de um milhão de postos de
trabalho em todo o País. São mais de 7,5 mil fábricas,
que tornam o Brasil o terceiro maior produtor de calçados do mundo, e calçados de qualidade.
Eu não viajo muito para o exterior. Não viajo,
mas toda vez que fui ao exterior, o calçado brasileiro
foi sempre elogiado, Senador Mão Santa. Os homens
e mulheres de outros países fazem questão de dizer:
“O calçado que estou usando foi produzido no Brasil”,
pela qualidade do calçado brasileiro.
A taxa de importação do calçado chinês está ﬁxada em US$12,47 por par de calçados. Ela foi adotada em 09 de setembro de 2009 e eu sei que ela será
mantida ou até mesmo ampliada, porque essa é a
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vontade dos produtores, dos empresários e também
dos trabalhadores.
Quero dizer, também, que outro assunto relevante
para o Rio Grande do Sul foi a liberação, em caráter
de urgência, de recursos para os Altos da Serra, que
foram atingidos pelas enxurradas, pela chuva.
O encontro foi com o Secretário de Assuntos
Federativos da Casa Civil, Júlio Hector, o Paco. A região foi gravemente atingida pelas fortes chuvas nos
últimos meses, que causaram inúmeros prejuízos na
economia, principalmente na área agrícola. O esforço
da comitiva para sensibilizar o Governo Federal foi positivo, garantindo a urgência da liberação de recursos
na ordem de R$270 milhões.
Quero também registrar, Sr. Presidente, a frase
do Prefeito de Fontoura Xavier, José Flávio Godoy da
Rosa, que disse: “Não temos mais condição de ﬁcar
30 ou 60 dias na expectativa dos recursos. Não estamos conseguindo sequer para o transporte das crianças à escola.”
O Secretário Júlio Hector, o Paco, garantiu que
será feita uma ação, junto ao Ministério da Agricultura e da Integração Nacional para agilizar a liberação
imediata dos recursos.
Dessa forma, Sr. Presidente, ﬁco feliz com a posição que foi adotada para que seja atendida, de imediato, a reivindicação do Rio Grande do Sul no que
tange às verbas que atenderão as cidades que foram
violentamente agredidas pelas chuvas. Ao mesmo
tempo, a questão do dumping, no meu entendimento,
é muito positiva.
Quero ainda, Sr. Presidente, registrar que recebi
convite para participar de audiências públicas sobre
o ﬁm do fator previdenciário – estarei lá –, a recomposição das aposentadorias e o PL nº 1, que trata do
reajuste dos aposentados.
Acertei esse entendimento com o Vereador Paulo
Renato Mattos Gomes, a Vereadora Lu Compiani, do
Município de Rio Grande, e também com os portuários,
que festejam seus 50 anos de existência no mês de
abril. Quero dizer que ﬁquei feliz com o convite.
Também irei, no dia 26 de março, a Concórdia,
Santa Catarina, a pedido da Federação dos Aposentados daquele Estado, para debater os projetos de
interesse dos aposentados.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero ainda destacar que,
nos dias 18, 19 e 20 de março, estarei em Santo Ângelo,
Rio Grande do Sul, no 3º Fórum Social das Missões.
No dia 21 estarei em Porto Alegre, Senador Mão Santa,
V. Exª conﬁrmou, onde teremos uma atividade muito
forte, com cerca de três mil pessoas, que lembrarão a
data do aniversário deste humilde Senador. Comple-
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tarei, com muito orgulho – não tenho problema algum
em dizer a idade –, 60 aninhos muito bem vividos.
Vez ou outra, um Parlamentar, quando falo em
60 anos: “Sessenta anos, Paim?”. Sessenta anos, com
muita alegria e com muita satisfação, farei nesse dia
21 de março. Estarei no Fórum Social das Missões e,
também, em Uruguaiana em 18, 19 e 20, mas no dia
21 estarei em Porto Alegre, nessa festa que está sendo organizada.
Esse Fórum das Missões tem suas bases no
Fórum Social Mundial e é uma iniciativa de diversos
segmentos que adotam e defendem políticas públicas,
demonstrando que outro mundo é possível, como a Associação Regional de Educação e Desenvolvimento,
da Universidade, e, também, a Universidade Regional
Integrada (URI), campus de Santo Ângelo.
O objetivo de tal evento é trazer para o contexto, de forma mais detalhada, os grandes debates que
ﬁzemos no Fórum Social Mundial. Trata-se de uma
discussão mais regionalizada, sim, a respeito dos
grandes dilemas que a sociedade enfrenta mediante
a busca de alternativas para o enfrentamento das adversidades, como essa que eu falava, das enchentes
no Rio Grande.
O lema do III Fórum Social Missões é “Por uma
Sociedade Sustentável”, ou seja, em defesa do meio
ambiente.
Um dos temas é a questão missioneira: Santo
Ângelo integra os sete povos das missões. Ela é o sétimo povo missioneiro.
A questão missioneira sempre é abordada, numa
tentativa de resgatar uma das mais ricas e mais generosas experiências da sociedade, marcada por valores
como igualdade e fraternidade. Sabe-se que nas Missões não houve registro de problemas como a fome e
a miséria. Diz-se por lá, inclusive, que o cooperativismo e o sociativismo não nasceram na Espanha, mas,
sim, na Região das Missões.
Sr. Presidente, não havia, entre os missioneiros,
aquela briga, disputa em relação à propriedade. Tudo
era de caráter comunitário. As viúvas e as pessoas com
deﬁciência, por exemplo, tinham um espaço especial
na comunidade e não ﬁcavam isoladas pela idade.
Uma das conferências do Fórum será “A utopia
da terra sem males”.
A experiência Jesuítico-Guarani”. É uma forma
de resgatar e resigniﬁcar essa experiência para a humanidade.
A educação popular e a educação pública são
fatores decisivos para um processo de crescimento
sustentável. A abrangência desse fórum, Sr. Presidente,
são os 25 Municípios que integram a região das Missões, os Sete Povos Missioneiros do Brasil. O fórum vai
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contar com a participação dos 30 povos missioneiros,
entre os quais Argentina e Paraguai.
Na verdade, o fórum tem caráter latino-americano,
e uma das conferências será Integração Latino-Americana: Problemas e Desaﬁos.
Quero cumprimentar os organizadores do evento,
na pessoa do coordenador-geral, Sr. Gilberto Corazza,
e do Secretário do Planejamento de Santo Ângelo,
Estevão João Moor, que estiveram no meu gabinete
e insistiram que eu lá estivesse, e lá eu estarei, se
Deus quiser.
Sr. Presidente, permita-me ainda só fazer este registro: um voto de pesar que vou encaminhar à Mesa,
em que registro o falecimento da Jornalista Marione
Machado Leite, Assessora da Prefeitura Municipal
de Canoas, cujo Prefeito é meu querido amigo Jairo
Jorge.
Registro aqui da tribuna o falecimento, ocorrido
no dia 2, da jornalista Marione Machado Leite, Assessora Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal
de Canoas. O Prefeito Jairo Jorge decretou luto oﬁcial
de três dias.
Marione estava com 51 anos de idade. Filha de
Vilmar e Ione, irmã de Eliane, Rosane, Rita, Ubijara e
Marcos, deixou a ﬁlha Mariana, de 20 anos. Aos seus
familiares enviamos os nossos sentimentos pela perda ocorrida.
Natural de Porto Xavier e criada em Uruguaiana,
ela morava em Canoas desde 1977, quando iniciou a
faculdade de jornalismo e, logo em seguida, de relações públicas.
Marione trabalhou nos jornais Correio do Povo,
com sede na capital, Porto Alegre, O Timoneiro, Diário
de Canoas e Folha de Canoas.
Encaminho à Mesa, respeitosamente, requerimento de voto de pesar pelo falecimento da Jornalista
Marione Machado Leite.
Sr. Presidente, peço que esse voto de pesar seja
enviado aos seus familiares e também à Prefeitura
Municipal de Canoas, Gabinete do Prefeito, Sr. Jairo
Jorge da Silva, rua 15 de janeiro, nº 11, Canoas. Aqui,
então, está a devida descrição inclusive do endereço
dos familiares.
Senador Mão Santa, agradeço mais uma vez a
tolerância de V. Exª.
Não ﬁz a leitura na íntegra dos pronunciamentos.
Comentei muitos dos temas que aqui tratei e queria
só dizer a V. Exª que estou ainda convencido de que a
mobilização popular... E tenho me comprometido com
os milhares e milhares de e-mails que tenho recebido
no sentido de, ainda este ano, aprovarmos lá na Câmara, porque o Senado já aprovou, a questão do ﬁm
do fator e o reajuste dos aposentados.
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As mobilizações não vão parar. Se estiver em
São Paulo neste sábado, esse tema vai estar na pauta, com as Federações, Confederações e as Centrais
que lá estiverem.
Senador Mão Santa, tenho andado muito pelo
Brasil. De cada dez pessoas com que falo, oito, no
mínimo, me falam do fator previdenciário e do reajuste
dos aposentados.
É claro que muitos falam do Fundep, que é fundamental para as escolas técnicas; é claro que muitos
falam de 40 horas, falam da questão especíﬁca que
nós debatemos tanto aqui, do pré-sal.
Eu dizia aqui, Senador Jayme Campos, que com
o pré-sal nós estamos tratando de algo em torno de
US$15 trilhões, US$15 trilhões! A estimativa é que o
lucro liquido por ano seja de US$5 trilhões! Esses são
dados que eu recebi hoje da Federação Única dos
Petroleiros. Então não tem por que tanta resistência
que um percentual mínimo, porque o mínimo resolve,
vá para a Previdência. Eu vou além, devia ser para
a seguridade, porque na seguridade está a saúde, a
assistência e a Previdência, com os devidos percentuais, tanto para a política de assistência social, que
é a política de combate à fome, tanto para a saúde e
tanto para a Previdência.
Com certeza vamos ter um grande investimento
com o pré-sal na educação; vamos ter na cultura, vamos ter no meio ambiente, vamos ter na infraestrutura.
Mas não sei por que há tanta resistência na questão
da Previdência.
Eu sempre digo que a questão da Previdência
alguém não entendeu ainda. Não é uma questão só
dos 26 milhões de aposentados. É uma questão dos
190 milhões de brasileiros, porque quem não é aposentado sonha em se aposentar. Então está olhando
também o amanhã. Eu sempre digo que quem não olha
o passado não vê o presente, não tem perspectiva do
futuro. E a Previdência é isto: as pessoas contribuíram
no passado, estão no presente olhando o amanhã,
que é o seu benefício no futuro. Eu não sei por que há
tanta resistência dos mais variados setores políticos
da sociedade quando se trata da Previdência pública.
Não consigo entender, não consigo entender, porque
existem recursos. Se não existissem recursos, eu até
mudaria o pronunciamento. Existe tanto recurso, e eu
estou tão convencido, que eu apresentei uma PEC que
diz só o seguinte: os recursos vinculados no Orçamento da União para a seguridade social não podem ser
desvinculados para outros ﬁns.
Sabe-se que só a DRU retira da seguridade social
50 bilhões por ano. E a questão do fator e o reajuste do
aposentado daria em torno de 5, 6, 7 bilhões. Então,
vamos deixar de retirar, via DRU, 50 bilhões da segu-
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ridade e vamos assegurar o ﬁm do fator e o reajuste
dos aposentados.
Falo isso com a maior tranqüilidade. Para aqueles
que dizem que a Previdência, então, não teria recursos,
o momento é este, o pré-sal. Pronto. Vamos garantir
um percentual do pré-sal para a Previdência e está
resolvida a questão até daqui a 50 anos.
Quando ﬁzeram o cálculo esses tempos... Eles
chamam o Kit Paim: reajuste dos aposentados, reposição de perdas e o ﬁm do fator. Mas isso, daqui a 50
anos, vai dar um gasto correspondente a x mais y. Se
o problema é esse, vamos então garantir um percentual mínimo no debate do pré-sal.
Eu sei que o Senado fará esse debate e garantirá, para que ninguém mais – não importa o governo,
quem foi no passado, quem é no presente ou quem
vai ser no futuro – dê aquele discurso de que não há
garantia de recursos para os aposentados. Há! E há
para todos os setores.
Não consigo e não aceito o argumento de que só
não tem para o aposentado. Quando chega na Previdência... Teve gente que já disse... Até dei um abraço nele
outro dia. Permitam-me que eu conte essa historinha
aqui. Foi um ministro. Eu disse: “Ministro, você disse
que o meu projetinho do fator vai quebrar o País!” Aí
o Ministro riu e me deu um abraço. Claro que foi força
de expressão. Sabe quanto de economia dá o fator?
Dá um bilhão por ano. O que é um bilhão por ano, se
estamos falando aqui que só no pré-sal dá US$15 trilhões, quase cinco vezes o PIB do Brasil?
Então, não há motivo nenhum e tenho certeza absoluta de que vamos construir ainda um grande entendimento para garantir vida digna para nossas crianças,
para a educação, para a saúde, mas também para os
nossos queridos idosos. Se o Brasil é o que é hoje é
porque esses homens e mulheres de cabelos brancos
trabalharam durante toda a sua vida. O que seria o Brasil de hoje se não fossem os trabalhadores de ontem?
E os trabalhadores de ontem são aqueles que estão
aposentados hoje ou estão para se aposentar.
Por isso, mais uma vez, este é o apelo que faço
para que os homens públicos, independente da questão partidária, se sensibilizem com a questão dos
aposentados. Todos dizem – e vou concluir, Senador
Mão Santa – que no futuro seremos um dos países
que mais avançarão no número de anos-vida, ou seja,
que terão mais homens e mulheres com 80, 90 e 100
anos. Se isso é verdadeiro como é aﬁrmado, temos
que preparar esse dia de amanhã.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o pronunciamento do Senador Paulo Paim, mostrando suas preocupações com a precária seguridade
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social de nosso País – o Paim falou para uma comunicação inadiável –, nós vamos chamar agora um orador inscrito. Houve uma permuta aqui entre Heráclito
Fortes e Jayme Campos.
Então, Jayme Campos, do DEM do Estado do
Mato Grosso.
O Estado do Mato Grosso perdeu Jonas Pinheiro, defensor do homem do campo, da produção, da
riqueza que vem da terra e do trabalhador. Mas a
mesma bandeira é hasteada por Jayme Campos, esse
homem que tem sua presença no campo, sua experiência e a esperança de fazer este País rico, através
da produção.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente Senador Mão Santa e demais
Senadores presentes.
Eu quero apenas me solidarizar com as palavras
do Senador Paulo Paim, que, permanentemente, está
defendendo desta tribuna os interesses dos nossos aposentados. Tudo o que ele disse aqui retrata a verdade.
É inadmissível que até hoje não se tenha concretizado
o fator previdenciário, como também o aumento dos
nossos aposentados. Todavia, teremos um momento
ímpar, quando se discutirá aqui no Senado e no Congresso o pré-sal. Diante dos números apontados, de
U$15 trilhões, o aumento proporcionado, naturalmente,
pelo fator previdenciário, com os novos reajustes para
nossos aposentados, é insigniﬁcante.
Tenho dito ao Senador Magno Malta que pretendo também fazer uma emenda em conjunto com ele,
para que possamos destinar os recursos arrecadados
pelo pré-sal para a segurança pública. Até porque a
segurança pública no Brasil está literalmente falida,
com falta de recursos, Senador Mão Santa. E isso tem
permitido o aumento da violência, é óbvio, é evidente;
primeiro, por falta de políticas sociais decentes, que,
sobretudo, nossa juventude merece; segundo, por
falta, naturalmente, de investimentos, sobretudo de
uma polícia inteligente, de uma polícia bem equipada
e, certamente, uma polícia que possamos ter como
guardiã do nosso povo.
Exempliﬁcando, Sr. Presidente, para que se tenha uma noção, um soldado da PM do Mato Grosso,
lamentavelmente, ganha menos que um do Estado
do Piauí. Pelo que me consta, o Estado do Piauí está
pagando quase R$2.940,00; o Mato Grosso está pagando R$1.860,00, fora os descontos que certamente
vão na folha. O Estado de Goiás, que é nosso vizinho,
paga R$3.014,00. Então, é uma discussão bem ampla
que temos que também debater e, se possível, destinar parte do pré-sal para investimento na segurança
pública brasileira.
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Mas V. Exª também dizia aqui que estamos tentando substituir, sobretudo na área do agronegócio, o
saudoso e querido Senador Jonas Pinheiro. E venho
aqui nesta tarde, Senador Mão Santa e demais Senadores, dizer que foi com grande satisfação que, anteontem, aprovamos o PDS nº 232, de 2004, de autoria
do Senador Jonas Pinheiro, que estava parado e não
teve sequência, naturalmente, nas comissões em que
deveria ter sido votado. E, anteontem, nós aprovamos
esse projeto, relatado com muito brilhantismo pela Senadora Marisa Serrano, que autoriza o aproveitamento, apenas para ﬁns de transporte ﬂuvial, dos trechos
dos rios Araguaia,Tocantins e das Mortes, situados no
interior ou às margens de reservas indígenas homologadas e demarcadas na forma da legislação indigenista pertinente.
Senador Mão Santa, o Brasil, lamentavelmente,
não tem aproveitado nossos recursos hídricos, tendo
em vista que se constrói, todos os dias, usinas hidrelétricas, como foi construída Itaipu no passado bem
recente e, agora, passados não sei quantos anos,
estão construindo essa eclusa para que passe a ser
navegável. Ora, se lá atrás fosse construída, nós gastaríamos R$200 milhões; hoje, essa mesma eclusa está
custando algo em torno de R$1 bilhão para o Governo
Federal, ou seja, para o povo brasileiro, que paga seus
tributos. Essa obra, na região do Araguaia, vai permitir
a navegabilidade nos rios Araguaia, Tocantins e das
Mortes e que essa região se incorpore ao setor produtivo, com as riquezas geradas pela fertilidade de suas
terras, realmente, milhões de hectares de terra.
Hoje, essa região do Mato Grosso, que é o médio
e o Baixo Araguaia, é chamada de “vale dos esquecidos”, porque poucos investimentos foram feitos lá e a
diﬁculdade no escoamento da produção e da riqueza
é muito cara, é onerosa. A partir desse projeto, que já
debatemos lá atrás, vemos a importância de fazer com
que os rios Tocantins, Araguaia e das Mortes sejam
navegáveis, mas que seja permitido, através das regras
e da segurança jurídica, buscarmos a sua navegabilidade de forma sustentável, sobretudo respeitando os
direitos dos povos indígenas, com grandes debates,
audiências públicas e, sobretudo, regulamentado pelos
órgãos do Governo Federal.
A Constituição Federal determina que o aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas só
poderá ser efetivado mediante autorização do Congresso Nacional e depois de ouvidas as comunidades
afetadas. O projeto cumpre o requisito constitucional
no que diz respeito aos três rios, localizados nos Estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins.
Trata-se de iniciativa conveniente e oportuna,
haja vista a necessidade de modernização e aperfei-
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çoamento das alternativas de transporte de cargas, o
que contribuirá para a redução dos custos de parte da
produção nacional. Além disso, irá permitir uma série
de melhorias na infraestrutura de transportes, trazendo benefícios econômicos e sociais para a área de
inﬂuência de hidrovias.
Pelo projeto, a autorização ﬁca condicionada
à prévia instituição, pelo órgão indigenista do Poder
Executivo, de medidas especíﬁcas de proteção da
integridade física, socioeconômica e cultural dos povos indígenas, ouvidas as comunidades afetadas. As
atividades de transporte ﬂuvial poderão somente ser
executadas após emissão da licença de operação, de
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
o Relatório de Impacto Ambiental (Rima). Ficará ao
encargo do Poder Executivo, nas respectivas áreas,
autorizar e ﬁscalizar a execução de obras de melhoramento das condições de navegabilidade dos rios
abrangidos pelo decreto legislativo.
O projeto retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e ainda serão ouvidas as Comissões de Infraestrutura e Assuntos Sociais, onde
certamente será aprovado, dada a relevância da proposição.
A construção de barragens e hidrelétricas não tem
levado em consideração o potencial de navegabilidade
dos rios brasileiros. Precisamos encontrar um ponto de
equilíbrio entre os interesses do País. Precisamos de
energia, mas também de nossos rios navegáveis.
Por esta razão, pretendo apresentar um requerimento propondo a realização de uma audiência pública
na Comissão de Infraestrutura para discutir o aproveitamento dos rios que integram o sistema Teles PiresTapajós, localizados nos Estados de Mato Grosso, Pará
e Amazonas, em defesa do escoamento da produção
agrícola da região Centro-Oeste do Brasil.
Mas, Sr. Presidente, o sistema Teles Pires-Tapajós está ligado, como bem disse, aos Estados do Mato
Grosso, Pará e Amazonas. V. Exª, um estudioso das
problemáticas nacionais, sabe perfeitamente que um
dos graves problemas e entraves que temos hoje é a
questão de logística.
Lamentavelmente, pouco foi feito para melhorar
a logística em âmbito nacional. Nossos portos, lamentavelmente, estão aquém dos avanços modernos
e tecnológicos para receber, com certeza, a grande
produção nacional. Nossas ferrovias, praticamente todas sucateadas. Entendo que o transporte hidroviário
é bem mais barato. Os Estados Unidos da América,
V. Exª sabe perfeitamente, têm grande parte de seu
transporte por hidrovias, entre elas, a do Mississipi.
Aqui no Brasil, pouco se faz em termos de ferrovia e
hidrovia. Setenta e dois por cento de toda nossa carga
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nacional é feita pelo transporte rodoviário. Treze por
cento ou 14% através do ferroviário e, se não me falha
a memória, apenas 13% a 15% pelo hidroviário.
Nós temos de mudar essa conﬁguração, de dar
uma nova ênfase: uma ênfase para a situação. Por isso,
acho que seria muito prudente e seguro travarmos um
debate nessas comissões importantes, sobretudo na
Comissão de Infraestrutura, e, aqui, no Plenário do
Senado, para debatermos esse assunto, tendo em
vista, Senador Mão Santa, que, lá em Mato Grosso,
agora, está-se propondo, através de grandes projetos
de construção de hidrelétricas – o sistema Teles PiresTapajós –, a construção de quatro usinas hidrelétricas.
Ora, por que não aproveitar esses recursos hidráulicos e fazer com que construamos, urgentemente e em
conjunto, as eclusas? Com isso, permitiríamos que a
nossa produção, sobretudo no eixo da BR-163, tivesse um transporte mais barato – o Porto de Santos e o
Porto de Paranaguá estão totalmente estrangulados
–, para realmente darmos vazão a toda essa produção
que hoje o Brasil está produzindo.
Ora, propus essa audiência pública através da
Comissão de Infraestrutura e tenho certeza de que
será aprovada. Pretendemos realizar o debate não só
aqui no Senado e na Comissão mas também lá no meu
Estado de Mato Grosso e, se possível, na cidade de
Sinop ou em Sorriso. E quero convidar V. Exª, como um
grande brasileiro, um homem que certamente tem um
espírito cívico democrático e que sabe perfeitamente
a importância que isto representa, para conhecer uma
cidade que tem menos de 25 anos – se não me falha
a memória, 28 anos –, que tem 180 mil habitantes e
que foi construída em plena selva amazônica, tendo-se
transformado em um grande polo de produção.
Se V. Exª vir o tamanho da cidade, os gigantescos
investimentos, sobretudo, que existem lá, entenderá
que é uma cidade de primeiro mundo por ser nova. E
todas elas, como Lucas, Mutum, Sorriso, Alta Floresta,
Itaúba, Carlinda, Nova Canaã, Tapurah etc., etc, são
regiões prósperas, mas precisam de um transporte
barato. O senhor sabe quantos quilômetros rodamos
lá do Mato Grosso para vir aqui e entregar a nossa
soja, Senador Mão Santa? Mil e seiscentos quilômetros. Torna-se quase impossível. Só é viável pela capacidade, pela agricultura tecniﬁcada que há nessa
região do Brasil, que permite aos nossos agricultores
sobreviverem.
Portanto, aqui, desta tribuna, quero dizer aos
meus colegas Senadores da importância que representa o aproveitamento dos nossos rios para lhes dar
navegabilidade. O projeto do Senador Jonas Pinheiro
solicita, através desse PDS, que seja urgentemente
permitida a navegabilidade do rio das Mortes por meio
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do rio Tocantins ou, melhor dizendo, Araguaia-Tocantins, naquela região.
Quero encerrar as minhas palavras, dizendo que,
dentro em breve, vamos propor essas audiências públicas. Tenho certeza de que o Presidente da nossa
Comissão, Senador Fernando Collor, como também
outros Senadores, sobretudo o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Demóstenes
Torres, estarão conosco em Sinop e em Sorriso, para
debater essa matéria.
Quero crer que o projeto do Senador Eliseu Resende, dentro do novo Plano Nacional de Viação, exigirá
– evidentemente por meio da sua regulamentação – que
qualquer usina elétrica tenha as suas eclusas. É claro,
natural que sejam rios que tenham navegabilidade; não
lagos, mas rios como o Teles Pires-Tapajós.
É importante dizermos aqui que esse projeto
está inserindo no novo Plano Nacional de Viação. Espero que seja aprovado em breve – já se encontra na
Câmara, pois já o aprovamos aqui no Senado – e, a
partir daí, tenhamos um novo momento na questão da
infraestrutura intermodal em nosso Brasil.
Para tanto, Sr. Presidente, concluindo, para essa
audiência pública, queremos convocar, ou seja, convidar para vir aqui os Diretores da Agência Nacional de
Águas, o Diretor do Dnit, se possível, e naturalmente outras autoridades envolvidas nessa matéria, que
acho de fundamental importância para o Brasil, mas,
sobretudo, para a região Centro-Oeste, em especial
para o meu querido Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Jayme Campos, eu pediria que V. Exª assumisse aqui, porque sou o outro inscrito, como Líder
do PSC. Depois voltarei à Presidência, para aguardar
as palavras do último orador inscrito, que é Eduardo
Suplicy.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Com muito prazer e honrado sobremaneira,
estamos aqui assumindo a Presidência da Casa, sobretudo substituindo esse grande, valoroso e querido
Senador Mão Santa, que tem feito um trabalho extraordinário aqui no Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, para
fazer uso dela no seu pronunciamento. Indiscutivelmente, em todas as vezes em que o faz, ela é muito
pertinente à realidade brasileira.
Com a palavra, o Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Jayme Campos, que
preside esta sessão de 4 de março, saúdo os Parlamentares na Casa, as brasileiras e os brasileiros
aqui presentes no plenário do Senado da República
e que nos assistem pelo sistema de comunicação do
Senado...
Senador Jayme Campos, V. Exª traduz o valor
de um Senado da República. Na sua origem, foi Deus
que chamou o seu líder, que queria desistir e que
quebrou as tábuas da lei. Moisés, decepcionado com
o povo atrás dos encantos do bezerro de ouro, e disse: “Busque os mais velhos, os mais sábios, os mais
experientes, e eles o ajudarão a carregar o fardo do
povo”. Aí nasceu a idéia.
V. Exª não digo que é velho, mas sábio e experiente. V. Exª foi por três vezes prefeito, extraordinário
prefeito. Eu andei no seu Estado e senti. Já foi Governador, e o povo o está querendo de volta. Então, V. Exª
traz essa experiência.
Aí é que o nosso Luiz Inácio não entendeu o que
é o Senado.
E este País moderno foi buscar a sua estrutura
política, por intermédio de Rui Barbosa, na sua experiência, exilado no nascimento da República, lá na
Inglaterra. Buscou a experiência da democracia monárquica bicameral da Inglaterra, que viu nascer o seu
ﬁlhote, os Estados Unidos, também com experiência
democrática presidencialista bicameral.
Mas, antes disso, já Pedro II, com sua formação
cultural extraordinária – daí dizer que este País teve
o antes; não é justo dizer “nunca antes” –, foi um administrador de um saber e de uma cultura ímpar. Daí
esta unidade de falarmos a mesma língua, essa expansão territorial que a América Latina espanhola não
conseguiu, porque se dividiu. Então, Pedro II, no Rio
de Janeiro, deixava a coroa e o cetro na antessala, no
Palácio Monroe, e ia ouvir os Senadores. Pedro II fazia
isso. Um dos sonhos dele, quando passasse a coroa
para a ﬁlha em deﬁnitivo, era ser Senador. E Luiz Inácio
deixou de ouvir os ensinamentos de V. Exª .
Quanta sabedoria, quando V. Exª falou em hidrovia, o transporte mais barato. Daí os Estados Unidos
estarem mais ricos do que nós! A ferrovia: daí o ressuscitar dos países europeus que cultivam esse modal.
E V. Exª adverte. Eu queria lamentar muito, por
isso estou nas oposições. O Governador do meu Piauí
... O Piauí não teve maremoto, o Piauí não tem terremoto, mas teve a desgraça de ser governado pelo PT.
Isso é sério!
Então, Garibaldi, no início do Governo, o Governador disse que ia fazer cinco hidrelétricas. Depois,
pegou o Alberto Silva, do seu amor... Isso era no rio
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Parnaíba, aquele rio que nos separa do Maranhão e
que tem 1.458 quilômetros. Depois, um projeto de Alberto Silva, no rio Poti, que vem do Ceará. Outro! Tudo
mentira. Não fez nenhuma.
E agora, como V. Exª falou, nós temos lá uma
hidrelétrica, lá na Boa Esperança, em Guadalupe,
que fornece energia para o Piauí e para o Maranhão.
Mas essa hidrelétrica é incompleta porque não tem
sua eclusa. Está ouvindo, Jayme Campos? Acabou
a navegabilidade do rio Parnaíba. O rio Parnaíba era
navegável no sul. Foi a hidrelétrica que impediu.
Ao invés de o Governador do Estado dizer que
ia pedir à Sua Excelência, o Presidente da República,
para concluir, Jayme Campos, a nossa única hidrelétrica, fazendo a eclusa, voltando a navegabilidade do
rio do Piauí, o Parnaíba, no sul do Estado, de Santa
Filomena a Floriano, Teresina, que transportaria a soja
bem mais barato... Hoje nós somos produtores porque
eu levei a energia e levei o povo do Sul, os gaúchos,
os catarinenses a se ﬁxarem no sul para produção. A
Bunge nós a levamos.
Ele prometeu cinco hidrelétricas – mentira! Depois mais uma no Poti. O tripé do Governo do PT no
Piauí é mentira, corrupção – não sei qual é a maior,
se a mentira ou a corrupção – e incompetência. No
pódio temos que dar medalha de ouro pela mentira,
medalha de ouro pela corrupção e medalha de ouro
pela incompetência.
Está aqui: Zózimo Tavares.
É um Governo que eu digo: o Piauí, eu sei, estamos acompanhando, solidários com o Haiti, solidários
com o Chile, que teve um terremoto; mas o Governo
do PT é uma desgraça como um terremoto.
Aqui vou dizer o seguinte, atentai bem! Diário do
Povo. O PT consegue fazer um pacto com a grande
mídia, mas esse dono do Diário do Povo é um empresário muito rico e independente que, graças a Deus,
mantém um jornal independente e acreditado.
O Diário do Povo tem como editor Zózimo Tavares,
da Academia de Letras, aquele que fez o livro que está
circulando: Atentai Bem! Assim Falou Mão Santa.
Você já leu, Jayme Campos? Atentai bem. Pois
é ele. Então, ele fez esse editorial.
O que é isso, companheiro?
O Presidente Lula passou descompostura ao vivo, em rede nacional, através de videoconferência transmitida pelo Portal Brasil
e TV Meio Norte. Disse o Presidente: ‘Eu vou
chamar aqui o Governador Wellington Dias
para que ele fale com o pessoal da Casa Meio
Norte, para que ele tome a Casa Meio Norte
como exemplo, que é para ver se melhora a
sua performance’.
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Eu nunca vi isso, um Presidente da República
passar um pito em um Governador do Estado.
O Luiz Inácio é até bem intencionado. Eu votei
em 1994 nessa gente. Votei, mas depois, arrependido, pedi perdão ao povo do Piauí e rezo. Três coisas a
gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar
no PT. E o Piauí reza, com esperança de uma alternância do poder.
Eu vou chamar aqui o Governador
Wellington Dias para que ele fale com o pessoal da Casa Meio Norte, para que ele tome
a Casa Meio Norte como exemplo, que é para
ver se melhora a sua performance.
É o Luiz Inácio dizendo para o Governador.
Mas no começo... Garibaldi, no começo eu não
sei se você estava lá, quando o Luiz Inácio, numa dessas mordomias que tem, tiraram um retrato. Aí o Luiz
Inácio se aproximou de mim. Eu estava com o cabelo
grande. Ele meteu a mão no meu cabelo... Ele é simpático. O Luiz Inácio é afetivo. Ele é agradável. Aí ele
meteu a mão, Garibaldi, assim: “Mão Santa, Mão Santa, me ajude. Tome conta lá do meu menino”. O meu
menino era o Governador. Mas Luiz Inácio não sabia
que o menino dele era travesso e traquino. Agora que
ele veio descobrir. Aí eu dei no pé, Garibaldi, eu saí.
“Foi durante videoconferência [quem está
dizendo é o Diário do Povo] no lançamento do
site Portal Brasil. O Presidente falou para estudantes da Escola Meio Norte, mantida pelo
Grupo Meio Norte e a Prefeitura de Teresina e
dirigida pela professora Rutinéia Moraes.”
Isto aqui é porque o dono desse jornal é rico
mesmo. É o Danilo Damásio – o Piauí tem; o nosso
Senador João Vicente Claudino é muito rico – que é
independente mesmo, é o maior importador direto de
peças dessas motos da China. E ele é livre mesmo.
Não está nem aí e publica, porque isso não dá, não,
graças a Deus.
Deus é assim: deixou o PT lá, mas pôs um jornal
independente. E ele é rico mesmo, não está nem aí,
o Damásio. Vive é na China. É o maior vendedor de
peças importadas, peças Honda, Yamaha etc.
Então ele permite isso e bota logo aqui:
O presidente chamou a presença do governador ao palco dos acontecimentos. Ele estava falando com o menino Álvaro Luan e fez
o comentário sobre o governador, que estava
na plateia e mais do que depressa se levantou
e compareceu ao palco.
Foi a segunda “casquinha” que o presidente Lula tirou do governador do Piauí. Há

278

05624

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

poucas semanas, Lula aﬁrmou, durante reunião com seus ministros, que o governador
Wellington Dias [lá no Piauí é chamado “dias
de mentira”, dias de mentira o governo] não
fez obras no Piauí e se apropriou de obras
realizadas pelo governo federal.
O próprio Luiz Inácio disse, numa reunião de Ministros, que ele não fez obras no Piauí e se apropriou
de obras realizadas pelo Governo Federal.
A informação foi publicado pelo jornal O Globo,
em nota a seguir reproduzida [isso é o jornal independente do Piauí e o repórter. Olha o que disse O
Globo]: “O presidente Lula cobrou de seus ministros
que divulguem suas realizações e reclamou da apropriação de obras do governo federal pelas administrações estaduais.
O próprio Luiz Inácio, numa reunião, disse isso,
e é o Globo que está dizendo, citado aqui pelo O Diário do Povo.
Citou como por exemplo justo um petista,
o governador Wellington Dias, do Piauí. O presidente contou que foi ao estado e o governador disse que ia lhe mostrar um ﬁlme com as
realizações do governo. “Rodava, rodava e não
tinha nada do governo federal. Aí eu disse: Pô,
Wellington, cadê o governo Federal [não tinha
nos vídeos]?”. Envergonhado, o governador teria tentado consertar: “Meu assessor me deu o
ﬁlme errado. Não é esse não”, disse Lula, para
gargalhada geral dos seus ministros.
Quer dizer, não tem obras e mostra as federais.
O próprio Luiz Inácio na reunião...
Decididamente, o governador não vive
um bom momento político. Os fatos de Brasília não avalizam, por enquanto, a propagação
que seus companheiros fazem no Piauí, dando
conta de que ele será um dos coordenadores
da campanha presidencial da ministra Dilma
Rousseff no Nordeste. (Com informações de
Toni Rodrigues, do portal 180 graus).
Mais importante. Agora o meionorte tem uma boa
ligação com o Governo. O Luiz Inácio estava fazendo
uma explanação em uma videoconferência – está ouvindo, Jayme Campos? – para o meionorte. E olha aqui, ó
Jayme Campos, Ibope. Aí, ele contratou. O meionorte:
“Fazemos tudo para estar perto de você”. O Ibope no
Piauí... Esse negócio aí, Eduardo Suplicy, olha aqui:
Ibope... O Piauí é livre, o Piauí não tem... Nós erramos
uma vez. Olha para cá, Eduardo Suplicy! Lá nós pegamos, nós fomos, nós somos o povo mais bravo e mais
independente e mais corajoso e mais inteligente deste

MARÇO 2010

Março de 2010

País. Nós fomos os únicos que elegemos Rui Barbosa.
Podem ver quando ele foi candidato, ele ganhou...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Jayme Campos,
Rui Barbosa ganhou em Teresina. Está vendo, Garibaldi? Rui Barbosa, ó bravura! Nós pegamos e ﬁzemos
uma guerra. Apanhamos, mas botamos os portugueses
para o Maranhão. O Maranhão aderiu a Portugal. Nós
impedimos que este Pais fosse dividido em dois.
Ia ser: “Filho, ﬁca com o sul, antes que um aventureiro o tome”. E o aventureiro era Simon Bolívar. E ele
ia ﬁcar com o norte, e o nome do país era Maranhão.
Então, olha aqui:
Ibope: Serra tem 37% das intenções de
voto para presidente.
O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo
José Serra (PSDB), tem 37% das intenções
de voto no Piauí, uma margem de 10% de
vantagem sobre a pré-candidata do PT a presidente, a ministra-chefe do Gabinete Civil,
[...] que tem 27%.
Isso é pesquisa feita por eles, paga por eles. O
Piauí, como sempre na vanguarda, inspira este Brasil.
Apurou o Ibope:
O pré-candidato do PSB à Presidência
da República, o deputado federal Ciro Gomes
(CE) está em terceiro lugar com 17%, seguido
pela pré-candidata do PV, Marina Silva, que
tem 6%.
Os eleitores que querem votar em branco
ou nulo somaram 3%. Os indecisos representam 10%. A margem de erro é de 3%.
A pesquisa foi registrada no TSE.
Mais importante: o menino traquino não vai poder sair do Governo, porque a Dilma está lascada lá,
lascada mesmo, com dinheiro, com tudo. Está aqui a
pesquisa do Ibope.
Então, o vice é do PSB, e é Wilson Martins, que
foi Líder no meu Governo. E o apelido dele é Trator.
Ele, ﬁcando no Governo, o que é que vai acontecer?
Ele vai subir o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é
do Piauí. Sobral é a mesma coisa, é encostado. Sobral
é encostado no Piauí. Essa divisão de Estado – está
vendo, Garibaldi? – fomos nós que ﬁzemos. Deus botou o Ciro nosso irmão.
Então, ﬁcando o Trator, Wilson Martins, ele vai
empurrar facilmente, levemente, o Ciro Gomes, que
é um cidadão de lá, conhecido por lá, querido por lá.
Então, aí passa para a “rabada”, porque nós vamos segurar o Serra, nós, independentes, livres, conscientes,
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que acreditamos numa alternância do poder e que é
esperança do povo do Piauí.
Então, a novidade que vai ter é que o Ciro vai
subir, ela vai descarrilar, e o protesto vai para a Marina. Ô Garibaldi, ela vai acabar na “rabada”: vai tirar
o quarto lugar no Piauí. Por isso que sou orgulhoso.
Você entendeu? Está aqui o raciocínio e eu o passo...
Cadê o Eduardo Suplicy? Já foi embora porque ele
viu a verdade.
Mas nem tudo é desgraça no Piauí, e eu não ia
terminar assim.
Olha aí: “Piauí, terra querida, ﬁlha do Sol do Equador, pertencem-te a nossa vida, nosso sonho e nosso
amor!”. Na luta, o teu ﬁlho...
Aqui está o melhor jornal do Brasil. É de Brasília,
Correio Braziliense. Antigamente a gente só lia jornal
de Rio e São Paulo. Agora, temos o Correio que tem
o Super Esportes. Olha aqui, preste atenção, Suplicy,
V. Exª que é atleta! Então, está aqui o Super Esportes
do Correio Braziliense. Garibaldi, veja como sou orgulhoso do Piauí. Alto nível longe dos grandes centros.
Olha aqui, Correio Braziliense, orgulho aqui do jornalismo da Capital.
Bicampeã mundial da categoria júnior e
melhor atleta brasileira de 2009, Sarah Menezes se recusa a arredar o pé da terra natal,
o Piauí. Mesmo fora do eixo Rio-São PauloMinas, judoca construiu rede de apoiadores e
montou boa estrutura de treinamento.
E ela aqui é bicampeã. Está aqui, reconhecido
aqui. Então, não é só aquela desgraceira a que o PT
nos levou, não! A gente representada pela campeã de
judô, Sarah Menezes.
Quando recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB)...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Quando se fala
da desgraceira que o PT está fazendo no Piauí, V. Exª
não dá mais tempo.
O prêmio de melhor atleta de 2009, no
ginásio Maracanãzinho, no último mês de dezembro, a judoca Sarah Menezes subiu no
palco, desdobrou a folha onde escrevera um
discurso, respirou fundo (olhando para o presidente da República, outras autoridades e
diversos cartolas esportivos presentes) e, ao
vivo em rede de televisão para todo o país,
disparou, ainda que a voz titubeasse em alguns momentos: “Sou prova de que não é necessário recorrer aos grandes centros para se
formar uma competidora de alto nível. Sempre
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treinei no Piauí e hoje celebro os resultados
dos bons trabalhos realizados ao lado do meu
técnico, Expedito Falcão.
Orgulhosa de nascer e morar em Teresina, capital piauiense, Sarah Menezes nem
cogita a hipótese de deixar a terra natal. “Hoje,
tenho tudo o que preciso: estrutura de qualidade para treinar e um técnico excelente”,
aﬁrma a judoca.
Não temos patrocínio ﬁnanceiro, com exceção do Bolsa Atleta. Chega uma hora em que
o atleta também precisa do próprio salário.
Então, nós queríamos agora... Eu sei que o Luiz
Inácio já deu muito dinheiro para o menino travesso e
traquino do Governador. Está na hora de ajudarmos
essa atleta que é orgulho da eugenia da raça brasileira
e do Piauí. Está aí essa Petrobras, está aí esse Banco
do Brasil. Quando é para malandragem com as ONGs
aparece dinheiro. Então, é hora, e nós viemos aqui em
nome do bravo povo piauiense, povo que expulsou
os portugueses deste País numa batalha sangrenta;
povo que votou; povo bravo que elegeu Rui Barbosa
para Presidente da República. Ele ganhou em Teresina. Nós somos diferentes. O Rui Barbosa. E povo
que nos trouxe até aqui para que, com essa independência e liberdade, representássemos a grandeza do
povo piauiense.
Então, nós pedimos ao Presidente Luiz Inácio...
Olha, nem todo o mundo é como o menino travesso
e traquino. E Vossa Excelência não tem culpa, mas
no Piauí instalou-se um governo cujo tripé é: mentira,
corrupção e incompetência.
Então, para compensar isso tudo, vamos, Luiz
Inácio, conseguir um apoio com o Ministro dos Esportes a essa jovem que é orgulho do Piauí e do Brasil,
Sarah Menezes!
Essas são as palavras de esperança do povo do
Piauí na nossa gente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Parabéns, Senador Mão Santa!
Prosseguindo nossa sessão, diante da lista de
inscritos, concedo a palavra ao ilustre Senador Neuto
De Conto e, depois, ao Senador Eduardo Suplicy, que
conﬁrma sua presença no plenário.
Passo a palavra ao Senador Neuto De Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tecnologia
contemporânea é capaz de realizações que, há poucas décadas, seriam consideradas impossíveis ou
milagrosas. A informática permite a automatização de
tarefas cada vez mais complexas e dependentes de
juízos e decisões que pensaríamos exclusividade dos
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seres humanos. A comunicação por satélites coloca,
em nossos televisores ou em nossos telefones portáteis, no instante mesmo em que ocorrem, eventos de
qualquer canto do mundo. Todas as distâncias foram
encurtadas por essas novidades tecnológicas, do que
resulta o fenômeno inédito da globalização: conhecemos muito mais, hoje, sobre outras nações do que em
qualquer época histórica.
Toda a ciência, todo o aparato tecnológico, essa
mudança vertiginosa que parece tornar o homem onipotente, mostra-se inútil diante de catástrofes naturais
como as causadas pelas chuvas deste verão nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Os desbarrancamentos na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro,
os alagamentos na cidade de São Paulo e no interior
do Estado, assim como os ocorridos nos Estados da
Região Sul, causando imensas perdas materiais e
humanas, encontram os homens e suas estruturas
urbanas indefesas.
Lembremos também como, no ano passado, o
vale do Itajaí foi duas vezes ﬂagelado por enchentes,
com vasta destruição de patrimônio e muitas mortes. E
registro ainda que, na minha terra natal, Encantado, no
bairro onde nasci, Jacarezinho, no dia 4 de janeiro, após
130 anos em que lá vivem os imigrantes que vieram da
Itália, entre eles meu bisavô e meu avô, pela primeira
vez, Sr. Presidente, houve uma enchente muito forte,
uma catástrofe, o que trouxe desolamento, e houve a
necessidade de ajuda por parte da sociedade. Nos últimos dias, nas últimas semanas, aconteceu no Chile
um terremoto. Ontem, também houve um terremoto
em Taiwan. Em todas essas ocasiões, como também
no terremoto do Haiti, a solidariedade aparece para
amainar um pouco o sofrimento da populações atingidas. O velho sentimento de humanidade supera, em
efetividade, o poder da novíssima técnica.
A imprevisibilidade da natureza continua a escapar do controle humano, apesar de todo o avanço
das ciências e das tecnologias, e as consequências
dessas catástrofes demonstram também a magra capacidade técnica para o socorro dos ﬂagelados. Se a
fúria dos elementos é, ao ﬁm e ao cabo, imprevisível,
incontrolável e incontornável, a verdade é que os homens têm, sim, meios de evitar, em alguma medida,
sua exposição a essas tragédias. A própria ciência
geológica aconselha a não ediﬁcação em áreas de
encostas de terra sobre rocha, sujeitas ao escorregamento quando submetidas a precipitações elevadas e
rápidas. A hidrologia sugere não assorear os leitos dos
rios e não impermeabilizar os terrenos adjacentes aos
cursos d’água. Sobretudo, é bem conhecido o erro que
se comete ao ocupar, com a marcha urbana, as áreas
de várzea de rios torrenciais.
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Se a tecnologia é impotente para prever ou controlar a intempérie, é a imprevidência das pessoas que
constroem em áreas de risco que as expõe às catástrofes naturais. E é a incúria das administrações públicas
que permite e até autoriza que bairros inteiros se ediﬁquem nesses terrenos. O descaso da população e dos
governos com o meio ambiente, seu desrespeito, sua
falta de atenção aos princípios que regem a natureza
é que a leva a se “revoltar” de maneira violenta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
utilizar os conhecimentos das ciências naturais aqui
mencionadas para o desenvolvimento de tecnologias
urbanas menos agressivas ao ambiente, como técnicas
de pavimentação menos impermeabilizantes, galerias
pluviais de maior capacidade de vazão e “piscinões”
de maior capacidade de retenção. E é urgente que as
políticas urbanas contemplem a proibição rigorosa de
construção em áreas de encostas íngremes ou nas
várzeas dos rios. Importa, igualmente, a implantação
de uma política ambiental séria, voltada à preservação
de encostas e das margens de cursos d’água, que reduza seu assoreamento e facilite o escoamento das
águas nas cheias. É preciso que se saiba que meio
ambiente não é somente a Amazônia ou o Pantanal;
há questões ambientais de grave importância nas cidades e nas áreas rurais produtivas também.
O homem continua, nessas tragédias, a ﬁgurar
como um pequeno ser indefeso diante da imprevisibilidade da intempérie, mas não pode fugir das responsabilidades individuais e coletivas pelas consequências
dos acidentes meteorológicos. É urgente conscientizar
as pessoas e chamar os governos à sua função de
regular o desenvolvimento e a ocupação das áreas
urbanas e rurais. Nem só dos milagres da tecnologia
provêm a força e o bem-estar de uma nação.
Era o que tínhamos a registrar neste dia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
É um tema de importância transcendental, quando assistimos a esses acidentes no Brasil, na América
Latina, no Chile. Há pouco tempo, houve o terremoto
no Haiti, e, hoje, estamos vendo ocorrer o mesmo em
Taiwan. A humanidade, o ser humano é o maior patrimônio que existe, e, para ajudá-lo, para preservá-lo,
temos de ter, sim, consciência das intempéries e de
buscar meios para que elas, quando vierem, venham
com menos velocidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Neuto de Conto,
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Eduardo Suplicy, que é o nono orador na lista de inscrição,
que é do Partido dos Trabalhadores, que representa
o Estado de São Paulo e que, pela terceira vez, foi
eleito Senador da República, não é, Senador? Foram
três eleições. Rui Barbosa teve quatro; Pedro Simon
teve quatro. Mas parece que V. Exª vai ser candidato
a Governador pelo PT no seu Estado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, de fato, eu me inscrevi. E, nessa última
segunda-feira, encaminhei uma carta ao Presidente
Edinho Silva, do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores, entregando o número de assinaturas
necessárias de ﬁliados, com vistas a fazer minha inscrição como um dos pré-candidatos ao governo. Isso
ainda não foi decidido. Quero, ao ﬁnal da exposição
que farei aqui sobre as resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), voltar à questão relativa ao Estado de
São Paulo e ao Brasil.
Sr. Presidente, hoje, quero elogiar a decisão tomada pelo TSE, que, na noite de terça-feira, deﬁniu as
diretrizes para as próximas eleições para Presidente
da República, Governadores de Estado, Senadores e
Deputados Federais. É muito importante que tenha o
TSE adotado medidas visando, inclusive, àquilo pelo
que eu próprio vinha batalhando. Quando aqui votamos as diretrizes, eu havia apresentado uma emenda
que dava ao § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 1997,
a seguinte redação:
§ 4º Os partidos políticos, as coligações
e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela Internet, nos
dias 6 e 30 de setembro, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro que tenham recebido para ﬁnanciamento da campanha eleitoral, a indicação dos
nomes dos doadores, sejam os de origem do
fundo partidário, sejam de pessoas físicas ou
jurídicas, os respectivos valores doados e os
gastos que realizarem, em sítio criado pela
Justiça Eleitoral para esse ﬁm.
Ora, isso signiﬁcaria que, aprovada essa medida,
haveria transparência antes da realização das eleições
no que diz respeito à forma de contribuição para cada
partido e para cada candidato.
Havia outra emenda referente à doação oculta,
por mim apresentada, que dava ao § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.096, de 1995, a seguinte redação:
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir para diversas
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eleições os recursos ﬁnanceiros recebidos de
pessoas físicas e jurídicas, informando, na
distribuição, quem é o doador original e observando o disposto no § 1º do art. 23, no art.
24 e no § 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, bem como os critérios
deﬁnidos pelos respectivos órgãos de direção
e pelas normas estatutárias.
Infelizmente, essas emendas não foram, então,
aprovadas. Mas tamanha tem sido a campanha e o
clamor popular para que haja maior transparência, à
luz dos episódios ocorridos no Distrito Federal! Quero
salientar que, há pouco, recebi a notícia de que a Câmara Distrital de Brasília, nesta tarde, deverá decidir
– e deverá a decisão ﬁnal ser tomada por volta das 18
horas – sobre o destino do Governador José Roberto Arruda. Avalio que esses tristes episódios que têm
caracterizado a vida política no Distrito Federal contribuíram para que o TSE resolvesse tomar medidas
numa direção muito positiva. Quero aqui dizer que,
hoje, foram diversos os comentários positivos em relação às decisões tomadas pelo TSE, com as quais
estou de acordo.
O jornal O Estado de S. Paulo, em seu editorial,
traz um elogio:
Para diﬁcultar as chamadas ‘doações
ocultas’, o Tribunal determinou que os partidos
políticos, que deverão ter uma conta bancária especíﬁca para arrecadação de recursos,
terão de discriminar a origem e o destino dos
valores repassados a candidatos e comitês
ﬁnanceiros. Até agora, os ﬁnanciadores de
campanha que não queriam identiﬁcar-se,
adquirindo ‘bônus eleitorais’ diretamente dos
candidatos, doavam recursos para os partidos, que os repassavam aos candidatos sem
identiﬁcação de origem.
Pelas novas regras, as doações também
poderão ser feitas por meio de cartão de crédito
ou débito, mas neste caso restritas às pessoas
físicas e limitadas a 10% do rendimento bruto
obtido pelo doador no ano anterior à eleição.
Estão excluídos dessa forma de ﬁnanciamento
os cartões emitidos no exterior, os corporativos e os empresariais. E, antes de arrecadar
recursos por meio de cartões, os candidatos
e comitês eleitorais deverão desenvolver, na
internet, uma página especíﬁca para o recebimento de tais doações.
Outra deliberação importante do TSE diz
respeito à questão dos chamados ‘ﬁchas sujas’ – os candidatos que têm contas a prestar à
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Justiça. Até agora, esses candidatos só tinham
que mostrar à Justiça Eleitoral que não tinham
sofrido condenações deﬁnitivas, transitadas
em julgado – ou seja, sem mais possibilidades
de recursos. Não precisavam enunciar os processos judiciais a que respondiam, ainda sem
decisões irrecorríveis. Pelas novas regras, o
Tribunal pode exigir informações sobre os processos existentes contra o candidato, inclusive
os da espera cível, onde tramitam casos de
improbidade administrativa.
Além disso, os candidatos terão que apresentar certidão criminal digitalizada. Se houver
processos criminais, serão eles convocados
para fornecer documentos detalhando a situação especíﬁca de cada processo. Se esses
documentos não forem apresentados, o juiz
eleitoral poderá indeferir o registro de candidatura. E, dentro do objetivo primordial de informar o eleitor, o Tribunal promete colocar as
informações digitalizadas na internet, no campo
em que é feita a divulgação das candidaturas.
Recorde-se, a propósito, que em 2008 a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
provocou grande celeuma no meio jurídico ao
divulgar, pela internet, a lista de processos a
que respondiam alguns candidatos. Depois
disso, foi apresentado ao Congresso projeto
de iniciativa popular – com cerca de um milhão
e meio de assinaturas – por 43 associações
civis, reunidas pelo Movimento de Combate à
Corrupção, pleiteando o veto a candidaturas
de políticos comprometidos com processos
na Justiça.
Também é relevante a decisão do TSE
de exigir que os partidos políticos antecipem
as prestações de contas dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais. Os partidos só
prestariam contas das eleições de outubro de
2010 em abril de 2011. Agora, terão que fazêlo em novembro, logo após o pleito. Pretendese, com isso, evitar as descobertas tardias
de fraudes e irregularidades, pois muito mais
eﬁcaz será a Justiça se as constatasse antes
da posse dos candidatos.
Saliento que, de acordo com a proposta que eu
havia formulado, como as informações de contribuições seriam publicadas nos dias 6 e 30 de setembro,
então, antes da realização das eleições, no primeiro
domingo de outubro, já teríamos o conhecimento das
contribuições. Gostaria de dizer que essa será sempre
minha preferência. Entretanto, quero saudar a decisão
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do TSE, que vem dar maior transparência ao processo,
acabando com o sistema de contribuições ocultas.
Continua o editoria de O Estadão:
O Tribunal considerou a possibilidade
de rever a distribuição, entre as unidades da
Federação, do número de vagas na Câmara
dos Deputados, para ajustar a representação
às ﬂutuações demográﬁcas. Em boa hora, porém, abandonou o projeto, visto que o IBGE
fará este ano o censo nacional decenal. Sendo
assim, mudanças no tamanho das Bancadas
Estaduais só deverão ocorrer nas eleições
de 2014.
Mesmo sem poder fazer uma autêntica
reforma eleitoral – o que é função exclusiva
do Congresso Nacional –, o Tribunal Superior
Eleitoral deu passos decisivos para moralizar
nossos costumes político-eleitorais.
Também a Folha de S.Paulo fez um editorial hoje
em que salienta os aspectos positivos dessas normas.
E, aqui, registro o que diz a Folha de S Paulo:
Boas normas
Vai no sentido adequado, de conferir mais
transparência às eleições deste ano, o conjunto de regras anunciado pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Duas delas são especialmente bemvindas.
A primeira diz respeito à tentativa de
cercear as chamadas doações ocultas. As
normas em vigor permitiam que políticos e
empresas lançassem mão de artifícios para
mascarar suas relações. Os mais utilizados
consistiam em endereçar a doação ao partido
ou a um comitê arrecadador, que tratava de
dissolvê-la num caixa único, tornando impossível a identiﬁcação.
Para o próximo pleito, o TSE obrigará as
siglas a indicarem a origem e o destino das
contribuições. Para a norma alcançar seu objetivo, ainda será necessário assegurar que,
na prestação de contas, a discriminação será
feita, de fato, caso a caso – coibindo-se o recurso de agrupar de um lado doadores e, de
outro, beneﬁciados. Bem aplicada, a medida
poderá reduzir a incidência da doação oculta,
mas não eliminá-la, uma vez que a lei ainda
oferece margem a outros subterfúgios.
Empresas, por exemplo, podem buscar
anonimato atrás de associações setoriais, que
recolhem o dinheiro e fazem a doação em seu
próprio nome. Outro ardil é a legenda repassar
aos candidatos recursos públicos oriundos do
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fundo partidário e utilizar a doação eleitoral
para cobrir suas despesas de custeio. São
casos que parecem difíceis de enfrentar sem
mudar a lei [é algo a que precisamos estar
atentos, procurando aperfeiçoar a legislação
eleitoral para as próximas eleições].
Também é elogiável a disposição do TSE
de tornar pública a situação dos candidatos
perante a Justiça. Os concorrentes terão de
fornecer informações sobre sua ‘ﬁcha’ – e elas
serão publicadas na internet pelo tribunal.
Não se trata de rechaçar candidaturas
pelo fato de o político se defender na Justiça
de alguma acusação. É imperioso respeitar o
princípio de que ninguém terá culpa declarada
antes de esgotados os recursos legais. Mas
é um direito do eleitor, que o TSE contempla,
conhecer o teor e o estágio dos processos a
que os postulantes porventura respondam.
Quero assinalar que, além desse editorial da
Folha de S. Paulo, também Jânio de Freitas, um dos
colunistas mais respeitados no Brasil, dedica sua coluna de hoje ao tema no comentário denominado “A
Ficha ao seu Alcance”.
Já que a Câmara não põe em votação
– nem mesmo para derrubá-lo – o projeto de
iniciativa popular contra candidatos com ﬁcha
suja, o Tribunal Superior Eleitoral dá uma solução que atende a grande parte do eleitorado.
É inteligente, do ponto de vista da moralidade
política, e prática na atual penetração da informática também nas eleições, a exigência de
que os candidatos incluam certidão criminal no
registro da candidatura e a Justiça Eleitoral a
ponha na internet.
A menos que o Supremo Tribunal Federal,
em provável recurso de interessados, invalide
a norma aprovada pelo TSE, a consulta à ﬁcha
dependerá apenas do interesse do eleitor pela
qualidade do seu voto (e do acesso a computador, claro). A ideia é que as ﬁchas indiquem
em que ponto da tramitação judicial estão os
processos, porque a vitória do candidato em
instância inicial pode ser importante para a
ponderação do eleitor.
Para não dizer que o projeto de iniciativa
popular está parado na Câmara há meio ano,
ele foi posto a dar um ou outro passinho para
os recantos. Agora está anexado pelo deputado Michel Temer [Presidente da Câmara] a
outros projetos ditos semelhantes, o que corresponde a mexê-lo de sua pasmaceira para
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incorporá-lo à lengalenga alheia, mas sob a
alegação de que andou.
O tratamento da Câmara ao projeto com
seu 1,8 milhão de assinaturas contra candidatos com ﬁcha suja não se limita ao usual, quando uma proposta de lei não serve aos interesses do governo ou das bancadas inﬂuentes. No
caso de projeto de iniciativa popular, trata-se
da desqualiﬁcação de um princípio tido, desde
a sua criação na Constituinte, como um dos
componentes mais caracterizadores do espírito
democrático da Constituição. A medida aprovada pelo TSE soluciona em parte a frustração
da iniciativa democrática, mas não atenua a
inutilidade antidemocrática da Câmara.
Na leva de decisões que o TSE se apressa a tomar, em tempo de aplicação já nas próximas eleições, aprovou também a coleta de
votos de presos não sentenciados, com juntas
eleitorais instaladas nas delegacias e presídios
[...].E aprovou ainda, o que já era mais do que
tempo, o voto em trânsito para Presidente da
República, se o eleitor estiver em uma das capitais. Necessário é o pormenor que impeça
votações do mesmo eleitor em várias seções
eleitorais.
Quero também assinalar que, hoje, O Globo, em
seu editorial de opinião, também comenta o assunto
na mesma direção.
Obra Aberta.
Qualquer fricção entre Executivo, Legislativo e Judiciário tem de ser mediada nos
tribunais, sem arroubos e brados salvacionistas. Outra função não tem exercido a Justiça ao deliberar sobre regras destinadas a
regular campanhas políticas. Longe de estar
‘judicializando’ a política, como dizem alguns
críticos, os magistrados tratam de estabelecer
normas, interpretar leis, para que a vida política não transcorra à margem dos preceitos
constitucionais.
Exemplo é a decisão, tomada na terçafeira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de
exigir dos partidos o destino dos recursos recebidos pelas legendas ﬁnanciadoras de campanhas. Acabam, assim, as doações ocultas:
dinheiro recebido pelos partidos e encaminhado por eles a candidatos, sem prestação de
contas à Justiça. Também merecem aplausos
a abertura às contribuições de pessoas físicas a políticos por meio de cartão de crédito.
Inspiradas na última campanha presidencial
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americana, em que Barack Obama superou
todas as expectativas nessa modalidade de
arrecadação, facilidades para o eleitor apoiar
ﬁnanceiramente candidatos são uma maneira
de reduzir a dependência do candidato de grandes corporações. É saudável para a política.
Quanto mais translúcidas forem as relações
entre políticos e ﬁnanciadores, melhor para a
democracia e, por tabela, a sociedade.
Solicito, Sr. Presidente, que sejam transcritos na
íntegra os treze editoriais.
Quero apenas, em minha conclusão, Sr. Presidente, ler a carta que encaminhei ao Presidente Edinho
Silva, do Diretório Estadual do Partido. Na segundafeira última, entreguei pessoalmente a ele as 3.530
assinaturas, para que eu pudesse ser inscrito como
pré-candidato ao Governo.
Apenas lerei essa carta a mais, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
De quantos minutos V. Exª precisa?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Acredito que dois minutos serão suﬁcientes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo-lhe mais três minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
Caro Presidente Edinho Silva:
Venho entregar-lhe em mãos a mensagem encaminhada a você, Presidente do
Partido dos Trabalhadores no Estado de São
Paulo, com a indicação de meu nome como
pré-candidato a governador. A mensagem foi
assinada por um número superior a 2.970 ﬁliados e ﬁliadas, ou um por cento dos 297 mil
ﬁliados ao Partido dos Trabalhadores no estado.
Atendo, assim, a diretriz emanada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, e
por nosso Estatuto, segundo a qual cada um
dos pré-candidatos deve apresentar o apoio
de pelo menos 2.970 ﬁliados ou ﬁliadas para
ter a sua pré-candidatura ao governo conﬁrmada, conforme comunicação feita na reunião
realizada em novembro último.
Nessas listas, estão as assinaturas de
mais de 3.500 ﬁliados...
Em verdade, há pouco recebi a comunicação
de meu primeiro suplente, o Professor Carlão, que
foi presidente da Apeoesp, Vice-Presidente da CUT,
informando-me que ele já recolheu mais de duzentas
assinaturas. Eu agradeço se mais ﬁliadas e ﬁliados
puderem encaminhar à direção estadual, porque isso
será positivo.
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Então, registro que mais algumas listas de assinaturas estão por chegar.
Quero, nesta oportunidade, agradecer a
boa vontade e a atenção dos responsáveis por
todos os diretórios municipais e zonais do Estado de São Paulo que colaboraram para que
as assinaturas fossem colhidas. Visitei muitos
deles. Onde estive, foi muito positiva a disposição dos ﬁliados de assinarem a indicação.
Sempre esclareci que cada ﬁliado poderia assinar a lista de um ou mais dos pré-candidatos,
Portanto, de forma não exclusiva.
Não houve tempo físico de visitar todos
os municípios e diretórios do Estado. Porém,
você mesmo, [Edinho Silva] pôde testemunhar
nas muitas das ocasiões em que estivemos
juntos nos últimos três meses, quando pudemos sentir o entusiasmo dos petistas para
participar das eleições deste ano. Felizmente
a militância do nosso partido está muito animada e com vontade de eleger a nossa candidata à Presidência, Dilma Rousseff, e os
nossos candidatos ao Governo do Estado, ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e
à Assembleia Legislativa.
Reitero o meu compromisso de apoiar
com muita energia a pessoa que for escolhida candidata do Partido dos Trabalhadores ao
Governo do Estado de São Paulo. Espero que
o processo de escolha seja realizado por meio
de um diálogo sério e democrático, que envolva
o sentimento das bases de nosso partido em
interação com as nossas direções municipais,
estadual e nacional.
Estou pronto para dialogar com a Direção Estadual no momento que considerar o
mais adequado.
Saudações petistas,
O abraço amigo,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Eduardo Suplicy, gostaria de trinta segundos do seu tempo
apenas.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E eu
também, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Fica a critério do Presidente. Se o Presidente conceder.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
espírito da lei manda que eu respeite os 8.986.803 votos
que V. Exª trouxe para cá. É uma força muito grande.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concedo um aparte ao Senador José Nery, com
muita honra, e, em seguida, ao Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Eduardo Suplicy, coincidentemente me dirigi á sua bancada
para trazer em mãos um breve registro da imprensa
paraense, pelo jornal O Liberal, que noticiou o lançamento da pré-candidatura do Senador Eduardo Suplicy
ao Governo de São Paulo. Com certeza, esse registro
na Imprensa Nacional dos diversos Estados da Federação brasileira tem muito a ver com o respeito que o
Brasil tem por V. Exª, em especial, o respeito do povo
de São Paulo. O senhor, que exerceu, na vida pública,
diversos mandatos – da Câmara de Vereadores de São
Paulo à Câmara Federal, ao Senado da República –,
tem uma história exemplar de combatividade, de luta
por ética na política e de defesa das causas sociais.
Em que pese ao meu partido, o PSOL, ter candidato
ao Governo de São Paulo dentro do seu projeto de
construção partidária, no projeto que nos anima na luta
política, digo que, sem dúvida, São Paulo poder contar
com um candidato, hoje pré-candidato e, quem sabe,
candidato nas eleições para o Estado, com certeza engrandecerá o pleito, a disputa e, com certeza, o Brasil,
porque V. Exª é uma das referências mais dignas da
política brasileira. Meus cumprimentos e sucesso na
sua empreitada. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador José Nery, a quem vejo
como membro de um partido irmão, com tantas pessoas queridas e propósitos comuns, e isso se reﬂete
na nossa atuação em tantos passos. Então, agradeço
as suas palavras muito importantes de respeito e de
amizade.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Duas
coisas, Senador. Primeiro sobre a sua disputa na prévia,
eu quero parabenizar essa sua disposição constante,
em todos os momentos, de disputar prévias, porque não
há nada mais eﬁciente para o processo democrático do
que as prévias. Sobretudo quando se comporta como
o senhor, com respeito aos outros candidatos do mesmo partido. O ruim da prévia é quando os candidatos
do mesmo partido perdem o respeito mútuo e entram
numa disputa que muitas vezes nada tem de diferença
ideológica, nada tem de diferença de proposta, aliás –
não é ideológica –, entre eles. Então, parabéns. Eu me
alegro porque fomos nós juntos que, no Congresso do
PT em Olinda, apresentamos a ideia das prévias e da
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eleição direta do presidente do partido. Agora, sobre
as posições do Tribunal ontem, eu quero dizer que eu
ﬁco feliz com elas, mas lamento. Como é que a gente
pode ﬁcar feliz e lamentar? Lamenta-se porque foram
necessárias, e ﬁca-se feliz porque, sendo necessária, a
Justiça ocupou o espaço que nós políticos não ocupamos no momento certo. Senador, a mesma coisa que
se discute hoje no Distrito Federal: intervenção ou não.
A intervenção é a falência da política, mas, felizmente,
mantém-se a alternativa da intervenção se for necessária, e eu espero que não seja. A mesma coisa para
todo esse conjunto de medidas que o TSE tomou. Eu
lamento que eles tenham tomado e ﬁco feliz que eles
tenham tomado. Ou, ao contrário, eu ﬁco infeliz que
eles tenham tomado, mas não lamento que tenham
tomado. É um fracasso nosso não termos deﬁnido
corretamente as regras. Felizmente, na democracia,
ainda há a Justiça para, de vez em quando, preencher
as lacunas que nós políticos deixamos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Eu quero dizer que, se o partido escolher outro
candidato, eu estarei apoiando, com toda a energia,
até porque eu tenho o maior carinho e respeito por
todos os demais pré-candidatos, inclusive Ciro Gomes, do PSB...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...e todos aqueles que indicar o nosso partido, seja
Marta Suplicy, Antonio Palocci, Fernando Haddad,
Arlindo Chinaglia, Emídio de Souza ou o Senador
Aloizio Mercadante.
Gostaria de, ao concluir, informar que tenho notícias de que o Senador Aloizio Mercadante, nosso Líder,
está se recuperando. Amanhã poderá ir para casa, tendo em conta a cirurgia a que foi submetido no início da
semana. E eu aqui desejo as suas melhoras e espero
que, em breve – quero visitá-lo neste ﬁnal de semana
–, ele esteja aqui conosco, contribuindo para o melhor
de nossa Nação. Ele que, inclusive, será candidato ou
ao Senado ou ao Governo.
Espero que a Direção do Partido tenha uma solução a mais respeitosa para com todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª contribui muito com a democracia. Permita-me dizer que a admiração que tenho por V. Exª foi quando,
Vereador, V. Exª foi Presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, e a austeridade irradiou neste País. V.
Exª está no terceiro mandato conquistado de Senador;
além de Vereador, foi Deputado Estadual, Deputado
Federal e, sem dúvida nenhuma, V. Exª é professor da
Fundação Getúlio Vargas, o que o credencia a ser um
grande Governador de Estado. E queria dizer o que V.
Exª pode reviver aqui: saiu o Senador Franco Montoro
e ganhou o Governo de São Paulo, e deixou aqui o seu
suplente, Fernando Henrique Cardoso, que é o grande
estadista deste País. Então, gostaria que V. Exª fosse
feliz na sua empreitada.
Convidamos agora – nós estamos alternando –
um Líder. Já falaram como Líderes César Borges, do
PR, Mão Santa, e agora chamamos o Líder do PMDB,
Renan Calheiros. Essa brava ﬁgura da política nordestina que me lembra a canção de Juca Pirama, que
aprendi no colo da minha mãe:
Não chores, meu ﬁlho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar!
Renan Calheiros tem enfrentado, com muita bravura, a vida. É um guerreiro e um vitorioso.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
em 2005, submeti ao exame desta Casa a emenda
constitucional que vincula recursos do Orçamento da
União, Estados e Municípios às ações de segurança
pública. Se a apreensão é permanente, a coerência
manda recorrer – no que nos cabe – a esta tribuna,
para persistir, insistir no tema que mais angustia a sociedade brasileira, tanto nos grandes centros quanto
nas cidades pequenas e médias para as quais o crime
está estrategicamente migrando.
Nos últimos anos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, assistimos estarrecidos a matanças, sequestros-relâmpagos, chacinas, explosão de homicídios, extermínios, tráﬁco de drogas, assassinatos de
inocentes, assaltos cinematográﬁcos e a outras modalidades de barbárie. Elas contaminam nossas cidades e encarceram as famílias brasileiras no medo e
na insegurança.
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O crime transforma a face alegre da população
brasileira e está em todos os quadrantes do País. Atinge
periferias e luxuosos condomínios com o mesmo pavor.
Não distingue suas vítimas. Ricos e pobres, anônimos
e celebridades. As principais vítimas, entretanto, seguem sendo os jovens, o futuro do País.
Todos se lembram do ônibus 174, no Rio de Janeiro, em junho de 2000, e de seu trágico desfecho,
transmitido ao vivo pela TV – evento que depois virou ﬁlme. Um show de horror. Quem se esquece da
jovem alagoana Eloá Cristina Pimentel, assassinada
de maneira covarde no ano passado? Onde estão os
facínoras que assassinaram brutalmente o advogado
José Guilherme Vilela e sua esposa?
Quem pode apagar da memória o caso mais
chocante dos últimos anos? Aquele que resultou na
morte do jovem de seis anos João Hélio, depois de
ser arrastado preso ao cinto de segurança no Rio de
Janeiro?
Quem consegue esquecer o depoimento de sua
irmã, a jovem Aline Fernandes, de apenas 13 anos,
que, transtornada e indignada, repetia no sepultamento
do irmão: “Desculpas por não ter podido te salvar”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, invoco
apenas esses três casos pela simbologia que contêm. Recordo-me especialmente do último, porque as
palavras da jovem Aline são perturbadoras e atuais.
As instituições precisam fazer a mesma expiação e
desculpar-se.
O Brasil precisa encarar o problema da insegurança e mudar o modelo para combater a criminalidade
ascendente. Não é possível mais acumular as reações
indignadas a cada tragédia nacional. Aqui faço um
parêntese, para sublinhar que o Senado Federal está
atento e tem demonstrado muita sensibilidade e rapidez no assunto. Quando o crime organizado explodiu
os muros das penitenciárias paulistas em 2006, esta
Casa votou, com agilidade e competência, um pacote
de 11 projetos inadiáveis. Agora, o Senado sugeriu o
piso salarial dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros,
que foi aprovado, Presidente Mão Santa, também na
Câmara, restando agora, naquela Casa, apenas alguns destaques, para se concluir a votação. A Câmara
aprovou a Emenda Aglutinativa à PEC nº 300 e à PEC
nº 446, aprovada aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Inspirada e trazida por V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Exatamente, Senador Mão Santa.
É, sem dúvida, mais um passo importante nesta
grande jornada que é a reformulação da Segurança
Pública. Penso que este é o momento oportuno para
seguirmos na discussão sobre segurança pública, já
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que ela está na ordem do dia do Congresso Nacional,
na apreensão diária da população brasileira. A obrigação com segurança pública continua sendo dos
Estados, mas todos sabemos que o centralismo ﬁscal vigente estrangula Estados e Municípios nas suas
missões essenciais.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aguardamos a inclusão na Ordem do Dia do Senado Federal
– já que a matéria está pronta para votação, depois
de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado – da PEC que obriga, por cinco anos,
uma vinculação temporária, investimentos mínimos
em segurança pública. Seria, Sr. Presidente, um grande golpe contra a criminalidade, e contribuiria, sem
dúvida, para baixar os índices de criminalidade e de
violência no País.
As estatísticas da violência no Brasil continuam
sendo aterradoras. Nos últimos 20 anos, o número de
assassinatos cresceu aterradores 273%. São dados,
Sr. Presidente, da Organização das Nações Unidas.
Não temos 11% da população mundial, mas respondemos por 11% dos crimes que ocorrem no Planeta.
Triste estatística, para não dizer vergonhosa.
A violência também apresenta sua fatura. Os números do Ipea assombram. O custo da violência, nos
últimos anos, foi de R$92,2 bilhões e respondeu por 5%
do Produto Interno Bruto, com o custo de R$519,40 per
capita. É um dos maiores custos de todo o mundo.
Não dá mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para tratar do assunto, só quando ocorre uma
comoção nacional.
Por isso, volto a esta tribuna e reitero aqui que é
urgente, urgentíssimo, mudar o modelo da segurança
pública no País. Em qualquer pesquisa, o item segurança ou falta dela aparecerá como a primeira apreensão do povo brasileiro.
Sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da resistência de economistas quanto a vinculações, mas o problema, há muito tempo, não é ﬁlosóﬁco ou conceitual.
A vinculação vai servir para aprimorar e fortalecer o
tripé da segurança pública: pessoal, equipamentos e
inteligência. Seriam mais de R$1 bilhão todos os anos
– mais de um bilhão, repito – para comprar equipamentos, treinar policiais, colocá-los nas ruas, aumentar
efetivos, reformar e construir presídios e investir na
inteligência policial preventiva. Isso sai mais barato
do que os 5% do Produto Interno Bruto que estamos
queimando, equivocadamente, nessa escalada de violência. E, repito, essa vinculação seria por cinco anos.
Portanto, Senador Paulo Duque, Senador Garibaldi
Alves, uma vinculação temporária, uma vinculação
meramente temporária.
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Queria aproveitar também este pronunciamento,
para informar ao povo de Alagoas que vamos ter autorização, no dia 18, para a instalação dos canteiros de
obras para a duplicação dos 247 quilômetros da BR101, que corta o Estado de Alagoas, que o atravessa
da divisa com o Estado de Pernambuco à divisa com
o Estado de Sergipe. A duplicação, Sr. Presidente, vai,
sem dúvida nenhuma, ampliar o ﬂuxo turístico e de
cargas em Alagoas, dinamizando a economia com a
criação de milhares de emprego em todo o Estado.
Aproveito a oportunidade da minha rápida presença, para pedir, sintetizando o meu pronunciamento, a
V. Exª que nós possamos pautar, tão logo tenhamos a
pauta do Senado Federal desbloqueada, essa PEC que
já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça
nesta Casa, que vincula temporariamente, portanto, por
cinco anos, recurso para a segurança pública. E quero
comemorar, Sr. Presidente, a aprovação, na Câmara
dos Deputados, da PEC que cria o piso salarial para
os servidores policiais, os policiais militares, os bombeiros militares e os policiais civis também.
Nós conversamos com os Líderes partidários da
Câmara dos Deputados, muito com o Presidente Michel Temer, e vislumbramos como acordo uma emenda
aglutinativa a partir do que nós aprovamos por unanimidade aqui no Senado, Senador Mão Santa, e esta
emenda aglutinativa, PEC 300 e PEC 446, aprovada
aqui no Senado – ela já foi aprovada –, faltando apenas, para concluir a sua votação em primeiro turno, a
aprovação de alguns destaques. Isso é muito importante, fundamental para que possamos avançar na
segurança pública.
Claro que, como eu dizia, nós temos que vincular
recursos, aprovar essa outra PEC que está aguardando ser incluída aqui na aprovação no Senado Federal,
mas o primeiro passo, o passo efetivo, o passo mais
concreto que nós poderemos dar na segurança pública
é a aprovação do piso para os policiais militares civis
e bombeiros militares.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse é o Senador Renan Calheiros. Sem dúvida nenhuma, a sua vida tem sido dedicada as suas preocupações com o combate à violência. Ele foi um dos
maiores Ministros da Justiça da História do Brasil. Eu
dou o testemunho. Eu governava o Piauí, e as melhores
obras de infraestrutura que tem a segurança do Piauí
são em gratidão a V. Exª; devemos isso a V. Exª. Dou
o testemunho aqui nas vezes que tenho presidido: V.
Exª transforma as suas palavras em ações. E foi V. Exª
que despertou para uma valorização dos salários dos
proﬁssionais de segurança. Com a PEC 441, geraramse as outras, que dela são frutos. V. Exª foi quem des-
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bravou, quer dizer, essa situação de penúria que os
que fazem segurança viviam no Brasil.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos aplausos.
E agora, depois de um Líder, nós vamos ao orador
inscrito, que é o Professor Cristovam Buarque, símbolo
maior da cultura do Brasil.
Depois, Paulo Duque, que está inscrito como o
número 15.
Na Bíblia, o 15 em Provérbios diz assim: “A resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita
a ira”
Então, V. Exª é o número 15, e o nosso Senador
Cristovam Buarque é o número seis da inscrição.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Mas se o Senador quiser, não tenho nenhum problema
ou pressa até as 18 horas e 30 minutos, quando tenho
um compromisso. Não tem nenhum problema. Quer vir
antes, Senador? Até porque um duque sempre está
na frente de um plebeu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Então, deixa o Duque porque ele viaja, não é, às
quintas?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – É um
prazer ouvir V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Está bom. Vai ser rápido e vou falar do seu Estado e
de bem, Senador.
Sr. Presidente, na segunda-feira, tive o privilégio
de, pela terceira vez, dar a aula inaugural numa escola
no Rio de Janeiro, uma escola pública, porque é pública toda escola gratuita, cujo ingresso não se dá por
inﬂuências, e, sim, por um processo de seleção. Senador João Pedro, nessa escola em que fui dar aula pela
terceira vez pertence ao Sesc, mantida pelo Sesc, ﬁca
em Jacarepaguá, ao lado da Cidade de Deus. Cidade
de Deus, que tem virado um símbolo no Brasil de violência, de diﬁculdade e que, inclusive, lá, a impressão
que me deu pelas conversas é de que tem passado
por um período de paciﬁcação.
Mas, ao lado da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, existe um colégio, Senador Mão Santa. E V. Exª
me levou para ver um bom colégio em Teresina, faz algum tempo, mas esse colégio não é apenas em horário
integral; ele é em caráter residencial. São 500 meninos
e meninas, escolhidos no Brasil inteiro, todo o Estado
tem um grupo de meninos e meninas que ﬁcam ali para
fazer o ensino médio ou segundo grau. Eles moram no
colégio. Mas não moram em instalaçõezinhas; moram
em instalações que raras universidades podem dizer
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que tem. As pessoas ﬁcam horrorizadas quando eu
digo que precisamos de 8 horas às quatro da tarde,
pois eles têm atividades, não aulas, de oito da manhã
às 22 horas, incluindo aí, obviamente, o período de
lanches diversos, o período de almoço – muito bom,
diga-se de passagem – de atividades esportivas, de
balé, de dança, de arte, tudo de oito da manhã às 22
horas. De 22 horas às 22 horas e 30 minutos, tem um
último lanche e as luzes se apagam para que eles se
preparem para o dia seguinte.
Os professores dessa escola do Sesc ganham
cerca de R$9 mil por mês e mais um apartamento dentro do campus onde está o colégio, onde está também
uma biblioteca que, em breve, atingirá 40 mil exemplares, onde está o restaurante, a quadra de futebol, a
quadra de multiuso, o teatro. Aí moram os professores,
com dedicação exclusiva, com a seleção rigorosa. E
esse conjunto de professores e crianças, adolescentes,
convivem permanentemente durante esse período de
três anos e praticamente todas as horas úteis do dia.
É aí que a gente vê o resultado de uma educação em
que não se faz apenas transmitir algumas aulas mas
uma convivência educacional permanente ao longo
de todo o dia.
Conversei com os meninos quando eles começaram três anos atrás. Vi esses meninos entrando,
dois anos atrás, na primeira série. Conversei com esses meninos da primeira série quando chegaram à
segunda e conversei com os que entravam na segunda. E, agora, conversei com alguns dos meninos que
chegaram à terceira série. E a gente vê a evolução
dessas crianças.
Enquanto nas outras escolas por aí os cursos
de idiomas apenas fazem com que as pessoas aprendam uma ou outra palavra, lá a gente vê crianças que
saíram de pequenas cidades do Brasil e que hoje, no
ﬁnal, ou melhor, ainda não no ﬁnal, quando chegam
à terceira série, falam inglês e espanhol. Leram uma
quantidade grande de livros, porque, nesse espaço
de 8 às 22 horas, uma parte é dedicada à leitura; uma
parte é dedicada, Senador, a assistir ao noticiário,
mas com um professor perto, discutindo e debatendo
o que é assistido.
Essa escola existe. Essa não é uma hipótese de
escola que se pensa para o próximo século no Brasil.
Ela existe! Está no seu terceiro ano e acaba de completar, agora, a totalidade dos seus alunos: quase 500.
Cada turma, Senador Duque, tem, no máximo, 15 alunos, quando no Brasil, a gente vê 40, 50 alunos. Cada
turma tem alternativas para aquelas áreas em que os
alunos têm mais habilidades, o que faz com que terminem o ensino médio com um ofício, com a possibi-
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lidade de um trabalho, embora todos eles pensem em
seguir carreira universitária.
Aqui, um detalhe. Quando vou às escolas pelo
Brasil, sobretudo as de qualidade maior, e vejo... Naquela escola, Senador Mão Santa, a que o senhor me
levou no Piauí, em Teresina...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dom Barreto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ...eu
ﬁz a seguinte pergunta aos meninos e meninas do 3º
ano: O que vocês vão querer? Vão fazer vestibular?
A maioria levantou a mão para advocacia, medicina,
mecatrônica – que hoje todo mundo quer –, relações
internacionais... Nenhum levantou para professor. Na
escola do Sesc, alguns levantam a mão dizendo que
querem ser professores. E esses vão passar em qualquer vestibular que quiserem, porque eles veem a realidade dos professores com os quais convivem, eles
sabem as condições de vida que esses professores têm,
com uma carga duríssima de trabalho e uma exigência
fortíssima de preparação permanente. Eles veem.
Ali, em Jacarepaguá, eu me senti, no primeiro
momento, com uma sensação estranha de que estava
noutro país, quando, na verdade, o orgulho deve ser
dizer “Jacarepaguá é aqui”. Há quem diga que o Haiti
é aqui. É verdade que o Haiti é aqui em muitas coisas,
mas eu descobri que Jacarepaguá é aqui, pelo lado
positivo. Não é apenas na Finlândia que há aquilo. Duvido que na Finlândia haja escolas como aquela. Pode
haver algumas na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas
caríssimas e pagas pelos pais; públicas, não.
Eu vi essas escolas públicas, como já vi escolas
não tão radicais, as 56 ou 58 do Bradesco, que também
são públicas. São mantidas com dinheiro privado, mas
são escolas gratuitas, onde a seleção é feita de maneira
séria. Um dia isso pode ser no Brasil inteiro.
Aí, Senadores, o que mais me pergunto é quanto
custa isso. Eu me nego a falar quanto custa, porque
eu tenho certeza de que não fazer esse investimento
custará muitíssimo mais do que fazer.
Preciso dizer que a família de 80% dessas crianças tem rendimento inferior a cinco salários mínimos.
Ou seja, são de renda baixa. Tem alguns, porém, de
renda alta. Mas sabe qual é a surpresa bonita? É que
ninguém nota quem é de família com renda maior e
quem é de família com renda menor. Ninguém nota,
ninguém sabe, ninguém percebe, porque todos têm
a mesma farda, comem a mesma comida, moram no
mesmo lugar, ali dentro, e porque estudam as mesmas coisas, com os mesmos professores e com os
mesmos livros.
E, ﬁnalmente, não há diferença entre ricos e pobres porque as oportunidades que eles terão serão as
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mesmas. Há uma diferença pequena, nas férias. Desses
vinte por cento, é possível que os pais levem alguns
para passar férias na Disneylândia, em Disneyworld,
nessas coisas. Outros precisam de ajuda para voltarem para os seus Estados, como o Amazonas, que é
mais distante, como Roraima. Precisam de ajuda para
voltar nas férias. Essa é a única diferença durante os
momentos de férias. Mas não há diferença no dia a dia
das aulas e não haverá diferença no futuro de cada um
deles, a não ser dependendo do talento, do esforço,
da vocação que seguir.
Jacarepaguá e o Sesc estão mostrando que é
possível. Se custar muito fazer isso para todos no
Brasil, então levará mais tempo para chegar a todos,
mas não será impossível. O que a gente pode discutir
é quanto tempo é preciso, mas não se é possível. É
óbvio que é possível, não em cinco anos, não em dez
anos, talvez não em vinte anos, pois eu ainda acho difícil para o Brasil inteiro, embora já pudéssemos cobrir
boa parte do Brasil, mas em trinta ou quarenta anos
é possível para o Brasil inteiro, se houver a força de
vontade que a gente vê nas pessoas que começaram
aquela escola e que a mantêm até agora, especialmente o Presidente do Sesc, que, em vez de colocar
dinheiro em atividades outras que, muitas vezes, entidades como essa colocam, ele disse “vamos colocar
esses recursos todos numa escola de ensino médio e
trazer para cá crianças do Brasil inteiro, inclusive de
Rondônia, para que vejam o que é uma educação da
máxima qualidade”. Isso já existe, isso é aqui. Do jeito
que se diz que Haiti é aqui, a sensação, em Jacarepaguá, é de que a Finlândia é aqui. Mas é mais do que a
Finlândia, é o Brasil que mostra que pode fazer isso,
ao lado da Cidade de Deus, ao lado de uma área pobre. A gente pode fazer.
Para concluir, Senador, volto a dizer que não vou
dizer quanto custa. Embora eu saiba quanto custa,
não vou dizer, porque ninguém perguntou quanto iam
custar as Olimpíadas quando a gente decidiu trazer.
Ninguém está perguntando quanto custa fazer o PAC,
de onde vem o dinheiro. A gente tem que saber, e eu
aceito responder, é quanto tempo levaria para aqueles quinhentos meninos e meninas se transformarem
em sessenta milhões. É uma diferença grande de quinhentos para sessenta milhões. Quanto tempo leva?
Vamos discutir.
Vai depender da vontade de querer. Vai depender
da disponibilidade de professores que não há no Brasil
na quantidade que a gente precisa. Não é só dinheiro.
Quanto tempo leva? Pode-se conversar. Quanto custa?
Não vou dizer, porque custará muito mais não fazer
um esforço como esse que vejo, desde que começou
a construção.
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Eu fui lá, vi as obras no seu início, vi a inauguração, fui no ﬁnal do primeiro ano e espero, no dia 11
de dezembro deste ano, estar na primeira formatura
e que, a partir do ano seguinte, em 2011, 2012, 2013,
possamos acompanhar onde vão estar esses meninos
e essas meninas de famílias pobres, de cidades pequenas, de Estados distantes das capitais, mas que
tiveram a chance, a oportunidade de colocarem seus
pés na escada social chamada Escola de Ensino Médio do Sesc, em Jacarepaguá.
Senador Duque, um dia desses, o senhor fez um
belo discurso aqui sobre os Prefeitos do Rio e sobre
o orgulho que tinha de todos eles. Eu quero que o senhor acrescente nesses orgulhos do Rio a Escola Sesc
de Jacarepaguá. Vale a pena, um dia, irmos juntos
para conversar com aqueles meninos e meninas, com
aqueles professores e professoras, com o Dr. Antonio
e vermos que, sim, é possível.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Professor Cristovam Buarque, apresentando
ao País a sua experiência e a sua conﬁança na melhoria da educação.
Eu queria, nesse debate qualiﬁcado...
Professor Cristovam, V. Exª foi interno?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois eu fui.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
morava ao lado da escola.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu fui interno no Colégio Marista... Está ali o Paulo
Duque. E eu estava reﬂetindo: é, realmente, só vai por
aí. Lembro-me que, às cinco horas da manhã, o Irmão
Louis Dubois, francês, dava duas palmadas e a gente
levantava, tinha que tomar banho, aquele negócio. Só
ia dormir às dez horas da noite, em atividade. Aí está...
Sabemos que era um estudo meio elitizado, porque se
estudava no Marista, no Diocesano, no Salesiano ou
no Jesuíta. Mas foi essa elite que desenvolveu este
País. E isso, na visão de V. Exª, tem que chegar a todos. Foi assim que nós, da minha geração, estudamos
e aprendemos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agora, deixe-me eu dizer – perdão aos outros – que
era elitizado do ponto de vista dos pais e mães que
se interessavam por isso, mas não do custo. Sabe por
quê, Senador Mão Santa? Naquela época, pagava-se
muito pouco para estudar nesses colégios particulares
de padres, porque os padres não eram casados, os
padres não recebiam salários, os padres não tinham
casa para viver. Eles faziam aquilo por uma vocação
muito forte e querendo que a gente virasse padre tam-
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bém. Aquilo era parte de um projeto da Igreja. Por que
não há um projeto de Nação? Se havia um projeto da
Igreja que terminou fazendo com que nós dois aqui,
ex-irmãos maristas, do ponto de vista da escola, porque eu também sou marista... Meu pai pagava pouquíssimo; por que eles tinham um projeto de Igreja e
nós não podemos ter um projeto de Nação?
Era muito barato, naquela época, estudar nas
escolas particulares ligadas à Igreja. E foi por isso que
tantos de nós pudemos estudar. Alguns ainda mais,
porque foram para os Seminários, que eram absolutamente gratuitos e com alta qualidade.
Então, essa é apenas uma explicação, mas o
Internato que o senhor ﬁcou não é necessário hoje. O
que a gente vê em Jacarepaguá é mais do que o necessário. Não é necessário Internato. Lá é interno porque
eles quiseram, Senador Raupp, trazer do Brasil inteiro.
Então, para trazer de Rondônia, para trazer do Amazonas tem que ser interno. Mas os do Rio também ﬁcam
internos, e os professores também moram lá dentro
com suas famílias – não como os Irmãos Maristas do
nosso tempo. Então foi preciso o interno, mas não é
preciso mais ser interno. Se a gente ﬁzer muitos desses, não é preciso morar lá. Basta chegar cedo e sair
na hora certa. Não precisa ser às dez da noite.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Sr. Presidente, poderia fazer um rápido aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Há poucos
dias, Senador Cristovam, ﬁz um pronunciamento aqui
falando da escola integral; que os governos federal,
estadual e municipal deveriam fazer um esforço concentrado e, num prazo de vinte anos, mudar a história
da educação deste País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Isso mesmo, Senador.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Lá em Rondônia, Ariquemes é uma cidade governada pelo Dr.
Confúcio Moura, Prefeito do PMDB, que foi Deputado
Federal por três mandatos, foi Secretário de Estado
da Saúde – isso há vinte anos – e agora governa a
cidade de Ariquemes, já no segundo mandato. Ele foi
reeleito com 72% dos votos, contra o Governo do Estado, contra um grupo muito forte local que governou
Ariquemes por muito tempo. Por quê? Ele implantou lá
vários programas, entre eles a escola integral. O aluno
vai para a escola de manhã, lá ele toma banho, troca
de roupa, almoça e volta, no ﬁnal da tarde, para casa.
Então, se é proibido ao menor trabalhar, por que ele
não pode ﬁcar na escola integral?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito bem.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Então, como V.
Exª falou, não precisa ser Internato, desde que ele ﬁque
integralmente na escola e só venha no ﬁnal da tarde
para descansar, para dormir. E brincar? Pode brincar
na escola, pode ter recreação, pode ter esporte, pode
brincar nos ﬁnais de semana, no sábado, no domingo.
Dá muito tempo para a criança brincar, para a criança
se divertir e praticar o esporte na escola integral.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
isso mesmo, Senador Valdir Raupp. Já vi essas escolas em outros lugares. Não igual, nenhuma delas,
à Escola do Sesc. Igual a essa não existe no mundo.
Mas já vi muitas.
Recentemente, em Palmas, vi uma escola em que
as crianças têm de ser empurradas para fora às cinco
horas da tarde porque elas não querem sair. É verdade.
Não é brincadeira. Vejam bem, em Palmas, que não é
uma das cidades ricas do País, os pais têm problemas
quando as crianças ﬁcam doentes para segurá-las em
casa, porque elas querem ir para a escola mesmo doentes, quando não é uma doença grave.
Agora, a gente tem que fazer com que isso seja
no Brasil inteiro e não apenas em casos especíﬁcos,
seja de escolas, seja de uma cidade. E aí só há um
jeito: federalizar a educação de base. Não podemos
deixar que a criança que nasça na cidade de Ariquemes tenha essa sorte, que as que entraram no Sesc
tenham essa sorte e que as outras ﬁquem de fora. Só
com o Governo Federal assumindo a educação.
E aí não há dúvida, é preciso ter um Ministério da
Educação de base. Enquanto o Ministério da Educação
cuidar do ensino superior e da educação de base, ele
só vai dedicar-se à educação superior, porque tem força
de pressionar, porque tem sindicatos, porque o reitor
estudou com o ministro, abre a porta e entra. O pobre
professorzinho, diretor de uma escolinha, não entra.
Só com a federalização, por meio de um Ministério de
Educação de base, o que não é nenhuma novidade.
Isso é o que acontece em todos os países do mundo
que dão certo hoje.
O Senador Mão Santa conheceu aqui um representante da Espanha. Ele é presidente de uma dessas
unidades, que são quase que países independentes,
falam línguas diferentes, têm presidentes, tudo isso,
mas a educação é a mesma no país inteiro, o salário
é o mesmo no país inteiro. O idioma é diferente, mas
a escola é igual no país inteiro.
A gente tem que fazer isso. Para isso é preciso
um Ministério da Educação de base; para isso precisa o Governo Federal deste País dizer: a carreira do
professor é nacional. A qualiﬁcação das ediﬁcações e
dos equipamentos, isso tudo é deﬁnido pelo Governo
Federal. Agora, o prefeito teria a liberdade de adminis-
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trar, como têm os reitores das universidades federais, e
teriam liberdade pedagógica os professores para não
ﬁcarem dependendo daqui da capital do País, no que
se refere às suas normas.
Eu agradeço o seu comentário, o aparte do Senador Raupp...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu queria perguntar algo a V. Exª. A gente chamava
de banca de horas de estudo. Quanto nessa escola
tinha? Porque no meu tempo...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Banca...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Banca de horas de estudo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – De
estudo? Fácil! Somando o tempo de almoço, jantar e
lanche, de 8 às 22.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eles saem às 22 horas?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não saem, eles dormem lá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então é um Internato.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
um Internato perfeito, com belos alojamentos de três
em três alunos. No seu tempo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Porque, no meu tempo, às 5 horas da manhã o Louis
Dubois batia palmas e tinha que acordar, ia para o
banho. Estudava de 5h30 às 6h30 e comia à 1 hora
da tarde. Aí tinha um período de 7 às 12, o sujeito...
Aí depois almoçava de 1 hora às 2 horas, e jogava esporte às 2 horas. Aí, de 3h30 às 5h30, banca. Cantava
ali. De 6h30 às 8h30, banca. Então, dava 6 horas de
estudo, fora as aulas.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Leitura. Banca. Dá mais do que isso, se somar tudo,
incluindo esporte, as oﬁcinas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, eu estou falando só...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
De banca.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
CDF que chamava.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mas,
além dessas 6 horas, havia horas de leitura. Ficava lá,
lendo mesmo. Via ﬁlmes. Ficava lá vendo ﬁlmes, que
são importantes para o desenvolvimento cultural, e sob
orientação. Isso é possível, Senador Mão Santa. Isso
é possível. O tempo é que a gente precisa analisar
quanto. Quando se pergunta se é possível, não pergunte quanto custa; pergunte quanto tempo demora.
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Porque, se der pouco dinheiro, demora muito; se der
muito dinheiro e outros recursos, se faz rápido.
No Brasil não vai ser rápido, mas é possível.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ô,
Raupp, V. Exª poderia ceder ali – S. Exª tem um avião?
V. Exª vai viajar agora à noite?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Às 19
horas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
V. Exª vai viajar a que horas, Paulo Duque?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Amanhã? Então, o Raupp está como... Mas eu estava
preocupado com o Duque.
Valdir Raupp, que lidera a Maioria; em seguida, o
Paulo Duque; e, como último orador inscrito – os últimos serão os primeiros, está na Bíblia –, o João Pedro,
que é a grandeza do Amazonas. Aliás, é do tamanho
do Brasil esse João Pedro.
Com a palavra o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança da Maioria. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, quero parabenizar o
belo pronunciamento do Senador Cristovam Buarque,
esse mestre em educação, de brilhantes ideias para
a educação brasileira, e cumprimentar as Srªs e os
Srs. Senadores.
Sr. Presidente, entre os dias 10 e 22 de janeiro,
integrei missão oﬁcial brasileira que esteve na China
para tratar de cooperação bilateral no setor de transportes, mais especiﬁcamente no setor ferroviário. Ao
lado dos Deputados Jaime Martins, Mauro Lopes,
Leonardo Quintão, Vanderlei Macris, Wellington Fagundes e Marinha Raupp; do diretor-geral da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo
Figueiredo; Dr. Marcelo Perrupato, Secretário do Ministério dos Transportes, representando o Ministro Alfredo
Nascimento; do superintende da Área de Estruturação
de Projetos do BNDES, Henrique Amarante da Costa
Pinto, pudemos empreender uma série de importantes
visitas técnicas naquele país.
Na ocasião, cumprimos extensa agenda visando
conhecer o sistema ferroviário chinês. Vale a pena frisar
que os chineses detêm valioso know-how na construção de grandes ferrovias. Além disso, sua engenharia
desenvolveu soluções para uma topograﬁa bastante
diversiﬁcada, marcada por irregularidades e afetada por
grandes diferenças de clima, solo e altitude. Visitamos,
entre outros compromissos, o Centro de Comando do
Ministério de Ferrovias, a Estação Ferroviária de Pequim, o sistema de transporte metroviário, fábricas de
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locomotivas, o sistema de integração modal e o trem
de alta velocidade entre Pequim e Tianjin.
De Tianjin, nós fomos a Guangzhou e, de Guangzhou, a Xangai. Iríamos voltar de trem para Pequim,
mas levaríamos dez horas, porque a ferrovia de alta
velocidade de Xangai para Pequim ainda não está
pronta. Vai ﬁcar pronta no ano que vem: serão mais
1.300 quilômetros de trem-bala. Esse trem vai andar
a mais de quatrocentos quilômetros por hora, Sr. Presidente.
Visitamos empresas estatais chinesas. Tivemos
reunião com o Ministro das Ferrovias – lá existe um Ministério que só cuida de ferrovias. Uma dessas empresas estatais que só constrói ferrovias tem duzentos mil
funcionários e três mil engenheiros. Eu fui informado de
que, na sede do Dnit – órgão que cuida do transporte
nacional – aqui em Brasília, só há noventa engenheiros. Uma única empresa da China tem duzentos mil
funcionários e três mil engenheiros. E não é a única:
há outra um pouco menor, mas com números também
bastante exagerados. Tivemos, ainda, reunião com o
prefeito de Pequim para discutir o sistema de metrô
na capital da China, em Pequim.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, tal como o saudoso
Senador Alberto Silva, nosso ex-colega nesta Casa
que faleceu há pouco tempo, com quase 90 anos,
sou um entusiasta das ferrovias. Sabemos todos que
não há país desenvolvido no mundo que não possua
sistema ferroviário extenso e eﬁciente. Por meio dos
trilhos é possível deslocar enormes cargas a um custo
relativamente baixo.
Quanto a um item basilar, como o consumo de
combustível, as estradas de ferro têm o triplo da eﬁciência energética do transporte rodoviário.
Convém, ainda, lembrar que a tecnologia empregada na construção de locomotivas tem-se aprimorado ao longo dos anos. Há cálculos que estimam,
por exemplo, a melhoria de sua eﬁciência energética.
Desde 1980, houve 72% de incremento. A capacidade
média dos vagões de carga também subiu, em quase
20% nas últimas duas décadas.
O aumento da velocidade: hoje um trem de alta
velocidade pode andar a mais de quatrocentos quilômetros por hora. Os trens de carga na China estão sendo
reformados, as ferrovias estão sendo modernizadas,
os trens de carga já andam a duzentos quilômetros por
hora. As nossas locomotivas, os nossos trens, andam
a quarenta quilômetros por hora, no máximo a sessenta quilômetros por hora. Tínhamos aproximadamente
trinta mil quilômetros de ferrovias, mas hoje só temos
dez mil quilômetros em operação, em funcionamento.
Enquanto isso, a China está estendendo ferrovias pelo
país inteiro. Barack Obama esteve recentemente na
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China e, vendo aquela revolução na área do transporte
ferroviário, disse que a China está fazendo uma revolução no transporte ferroviário que o mundo ainda não
conhece, Senador Paulo Duque. A China está no topo
do mundo hoje na área do transporte ferroviário.
Infelizmente, no entanto, no Brasil há uma hipertroﬁa do sistema rodoviário, com repercussões
negativas para o desenvolvimento de outros modais.
A falta de investimentos perdurou por muitos anos,
conduzindo nossa malha ferroviária à obsolescência.
Repito: isso aconteceu por absoluta falta de investimentos nessa área.
Esse é um problema que tem me preocupado sobremaneira. Fui relator-revisor da Medida Provisória nº
427, de 2008, que versava sobre o sistema ferroviário
nacional, e pude contribuir para a melhoria e ampliação do seu escopo.
Sr. Presidente, além do aprofundamento das
discussões sobre o sistema de alta velocidade, outros
assuntos de interesse brasileiro foram tratados pela comitiva, como a construção da Ferrovia Tanscontinental,
que sai lá do norte ﬂuminense, da Baixada Fluminense,
passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e entra
em Rondônia.
Sr. Presidente, a Ferrovia Transcontinental é uma
obra de elevada importância econômica e estratégica
que irá singrar praticamente todo o território pátrio, ligando os portos brasileiros aos peruanos, o oceano
Atlântico ao oceano Pacíﬁco, gerando enorme economia
em fretes internacionais. Saindo do norte ﬂuminense,
os trilhos cortarão os Estados de Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Quando chegou aqui, essa medida provisória só
tratava dessa ferrovia até Vilhena, na entrada do meu
Estado, Rondônia. Eu ampliei esse projeto, e o Presidente Lula o sancionou da forma como o relatamos:
passando por Vilhena, por todas as cidades ao longo
da BR-364, em Rondônia, chegando a Porto Velho,
indo a Rio Branco, Cruzeiro do Sul e interligando as
ferrovias peruanas para fazer essa ligação do oceano
Atlântico ao oceano Pacíﬁco.
Senhoras e Senhores, os resultados obtidos pela
missão foram mais do que positivos. Os chineses demonstraram grande interesse no projeto – e não é para
menos: somos um grande produtor de commodities
agrícolas e minério de ferro, e a China é hoje o grande
importador mundial desses produtos brasileiros; aliás, é o número um do mundo em importação de soja
e minério de ferro. Em complemento, o país asiático
dispõe de capitais e de recursos tecnológicos mais
do que suﬁcientes para levar a cabo o projeto em associação com os brasileiros. As autoridades chinesas
chegaram, inclusive, a propor o desaﬁo de fazer essas
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obras em um prazo recorde de apenas dois anos. Eles
estão tratando também, neste momento – deve haver
uns trinta engenheiros técnicos chineses no Brasil –,
do projeto do trem-bala, do trem de alta velocidade do
Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Essa ferrovia,
deveria ﬁcar pronta até a Copa do Mundo, em 2014,
mas nós já sabemos que será praticamente impossível
isso acontecer, a não ser que os chineses peguem,
com a vontade que eles estão, e construam isso em
apenas dois anos. Acho, porém, pouco provável que
isso aconteça. Mas em 2016, com certeza absoluta,
a ferrovia de alta velocidade do Rio de Janeiro, São
Paulo, e Campinas deverá estar pronta.
Havendo interesse e boa vontade de ambas as
partes, creio existirem possibilidades reais de acordo
em um curto prazo. Essa é, também, a opinião do Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
Bernardo Figueiredo: “O projeto dessa ferrovia já está
sendo executado e vejo com muito entusiasmo a concretização desse negócio entre Brasil e China ainda
este ano”.
Claro que empresas de outros países estão interessadas em construir ferrovias no Brasil, como a
Alemanha, o Japão e outros, mas, neste momento, é
preciso levar em consideração que a China desenvolveu tecnologias avançadas e que constrói rapidamente
essas ferrovias.
Srªs e Srs. Senadores, a Ferrovia Transcontinental
é uma obra capaz de aprimorar a logística de transporte no País, desafogando o tráfego de caminhões em
muitas estradas brasileiras, unindo diversos Estados da
Federação, aproximando-nos das grandes rotas marítimas internacionais e favorecendo, ainda, a integração
sul-americana. Pela relevância do tema, Sr. Presidente,
peço que todos acompanhemos com redobrada atenção o andamento das negociações, das parcerias para
a construção dessas ferrovias no Brasil.
Era o que tinha a relatar a V.Exª, às senhoras e
aos senhores. Agradeço pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o relato do nosso Senador Valdir Raupp sobre
sua ida à China. É necessário lembrar que nós somos
190 milhões de habitantes e que eles são 1,9 bilhão.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Um bilhão e trezentos milhões de chineses, praticamente
sete vezes a população do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sete vezes!
Agora convidamos para usar da palavra o Senador Paulo Duque, que representa o PMDB do Rio
de Janeiro.
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Sem dúvida, é uma das ﬁguras que traz mais
experiência para esta Casa, fortalecendo a democracia.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, nós todos já estávamos com saudades de V. Exª na tribuna presidencial. Quero dizer isso
com absoluta franqueza e segurança.
Os Deputados perguntavam ainda: “Ele não vem
mais presidir? Onde ele está?” Todo o mundo estava
procurando a sua voz autorizada de Presidente.
Essa é a homenagem que o Rio de Janeiro presta
inicialmente a V. Exª. Aliás, a segunda homenagem é
dizer que o Piauí já teve dois Prefeitos da cidade do Rio
de Janeiro e um Governador. V. Exª seguramente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Governador é o Moreira Franco.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Sim. E os
Prefeitos? Vou dizer a V. Exª, até marquei aqui: hoje é
nome de rua. V. Exª já passou por lá muitas e muitas
vezes, porque é perto da Cruz Vermelha – rua Henrique Valadares.
O Dr. Henrique Valadares já foi Prefeito do Rio de
Janeiro e é do Piauí. E o outro do Piauí? V. Exª talvez
não se lembre, porque era muito jovem ainda. Mas
o outro do Piauí, meu caro Presidente, era o Coelho
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Conheci.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Também
conheceu. Imagine mais! Que o Rio de Janeiro jamais
teve um prefeito carioca. Eu estou repetindo praticamente um discurso que ﬁz outro dia, porque esse programa é visto por milhões de pessoas no Brasil e até
no exterior. E quando eu aﬁrmei isso, eu estava me
referindo a 54 prefeitos do Rio de Janeiro e nenhum
deles carioca. E nenhum deles preso, nenhum deles
encarcerado, com exceção de um.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quero fazer uma pergunta a V. Exª que sabe tudo ou
quase tudo.
Em frente a Buenos Aires nós temos aquela cidade, hoje é uruguaia, Colônia do Sacramento, e naquele
tempo ela era de Portugal, no Tratado de Tordesilhas.
Então, foi criada por um prefeito do Rio de Janeiro. O
senhor sabe qual é?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois aquela cidade tem escrito: foi criada pelo Prefeito
do Rio de Janeiro. Era aquele Tratado de Tordesilhas
que dividiu o mundo em português e espanhol.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, éramos portugueses, e o Prefeito do Rio de
Janeiro que mandou construir esta cidade Colônia do
Sacramento.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – E quem
era?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não sei o nome, não estou recordado.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Então,
vamos descer só para os que conheço. Eu citei os 54
prefeitos do Rio de Janeiro, nenhum deles foi encarcerado, nenhum deles foi preso, cumpriram os seus
mandatos. Só um foi preso por motivos ideológicos.
Aí não vale. Sabe quem foi? Médico como V. Exª, Dr.
Pedro Ernesto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ah, ele era médico? Pensei que ele era engenheiro,
porque tem tanta obra dele.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não, o
ﬁlho dele é que era engenheiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem um hospital Pedro Ernesto no Rio de Janeiro.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Hospital
Pedro Ernesto e tem...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ﬁlho é engenheiro, não é?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – O ﬁlho é
engenheiro.
E tem mais: a Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro chama-se Palácio Pedro Ernesto. Ele esteve
quatro anos preso, porque se envolveu na intentona
comunista de 1935. Ele fazia parte da Aliança Nacional
Libertadora, era daquela esquerda intelectualizada. Mas
foi um grande prefeito. Mas um dia teve que ser preso.
E mais; foi preso por um antigo Senador, que era chefe
de polícia no Rio de Janeiro, Filinto Müller, que honrou
este Congresso. Ele cumpria ordens, não prendeu porque quis. Ele cumpria ordens do governo.
Então, veja V. Exª aqui é aquilo que V. Exª diz
sempre...
O SR. PRESIDENTE (Mão santa. PSC – PI) –
Filinto Müller é mato-grossense, não?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Matogrossense, chefe de polícia, não era o prefeito. Eu estou falando de prefeito. Mas eu não quero repetir muito
o discurso que ﬁz recentemente em homenagem a V.
Exª, quando eu citei esses dois do Piauí. E eu sei que
V. Exª gostou disso: um governador do Piauí no Rio de
Janeiro, já na fusão; dois prefeitos do Piauí na cidade
do Rio de Janeiro. Garanto que não houve nenhum
carioca em prefeituras do Piauí.
O que eu queria dizer hoje, Presidente, já que
estou sendo ﬁguramente ouvido por dezenas de Se-
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nadores e por milhões de brasileiros em todo o Brasil,
é que o Rio de Janeiro também não conseguiu ainda
eleger nenhum Presidente da República. Talvez o Senador João Pedro até estranhe, mas nós, do Rio de
Janeiro, ainda não conseguimos ter nenhum Presidente da República, nem o Rio, nem o Amazonas, nem o
Pará. Mas Alagoas já teve dois: Marechal Deodoro da
Fonseca, que tem belíssimo monumento...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chegou o Heráclito, que sabe de tudo. Acho que Fernando Henrique Cardoso é carioca, nasceu no Rio.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Isso é
outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
o Fernando Collor também não nasceu no Rio?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não vamos confundir a linha ﬁlosóﬁca deste discurso. Estou
dizendo que Alagoas deu Deodoro da Fonseca, que
proclamou a República – V. Exª sabe melhor história
do que eu – e foi homenageado com um belíssimo
monumento na Praça Paris.
E o segundo alagoano, quem foi? Floriano Peixoto, que o substituiu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Marechal de Aço.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – O grande
Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Todos os dois foram
Presidentes da República, e eram de Alagoas.
Vamos agora para São Paulo e Minas. São Paulo
é poderoso por isso, logo no início, teve um Prudente
de Moraes. E teve Campos Salles e Rodrigues Alves,
um atrás do outro: São Paulo, São Paulo, São Paulo.
E Rio de Janeiro, nada. E Amazonas, nada.
Depois, veio Minas Gerais. Estou falando de 1906
a 1909: Affonso Penna, que teve como seu Ministro da
Guerra o Marechal Hermes da Fonseca, futuro Presidente da República. Após ele, e até agora, não surgiu
Rio de Janeiro. Nilo Peçanha era do antigo Estado do
Rio de Janeiro e não tem nada a ver com a cidade do
Rio de Janeiro. Ele apenas foi Vice-Presidente, que
substituiu o Presidente por algum tempo: nove meses.
Depois disso, Hermes da Fonseca, gaúcho, foi Ministro
da Guerra de Affonso Penna.
Depois do Rio Grande do Sul, chegou a vez novamente de Minas Gerais, com Wenceslau Braz. Sigo
em frente, meu caro João Pedro, sem ainda poder citar
nem Amazonas nem Rio de Janeiro.
Delﬁm Moreira, Minas Gerais. Epitácio Pessoa se
elegeu contra Rui Barbosa e ele estava fora do País,
representando nosso País na Conferência de Haia, na
Conferência de Versalhes, logo depois da guerra.
Então, disputou o pleito contra Rui Barbosa o
Epitácio Pessoa. Em seguida, Arthur Bernardes. Foi
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um grande Presidente, eu o conheci, grande patriota.
As riquezas nacionais, o minério de ferro sobretudo, e
o petróleo tiveram nele um grande defensor.
Até agora, Senador João Pedro, o Amazonas
não aparece, nem o Rio, na Presidência da República.
Estamos avançando. Depois vem um paulista de novo,
Washington Luís. Esse aí, Presidente, acredite, era um
paulista de Macaé, porque ele nasceu em Macaé. Foi
embora muito cedo para estudar fora, acabou fazendo política em São Paulo, onde foi tudo, foi prefeito de
uma cidade do interior, prefeito da Capital, deputado
federal, representando aquele Estado.
Aí ocorre a Revolução de 30, em que, enquanto
não se decidia o lado do vencedor, uma junta militar
foi depor o Presidente, que só saiu na companhia de
Dom Jaime Câmara, e ﬁcou 24 horas no Forte de Copacabana. Quando V. Exª voltar ao Rio de Janeiro – e
vai sempre a Copacabana –, visite aquele forte, e está
lá a sala com o dístico: “Aqui esteve preso por 24 horas o Ex-Presidente Washington Luís”. Rio de Janeiro
e Amazonas nem aparecem por aqui.
Getúlio Vargas assume, passa por um grande período em que o Brasil mudou. A primeira fase foi antes
e depois de Getúlio Vargas. Um grande Presidente,
sem dúvida, um homem de muito valor, enfrentou no
seu governo grandes crises, violentas crises, as mais
diferentes.
Inclusive, nesse período, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em que vários generais de prestígio
ﬁzeram questão de participar porque íamos lutar contra países totalitários, com regime político totalitário. E
havia grande esperança nesses generais de serem um
eventual substituto, ou possível substituto, ou provável
substituto do Presidente Getúlio Vargas.
Os militares brasileiros foram à guerra para derrubar, derrotar países totalitários. Mas acontece que,
com a vitória dos aliados, consequentemente do Brasil,
em 29 de outubro... Ô Presidente do Piauí, V. Exª gosta
de história, esta data é importante – 29 de outubro de
1945 – é uma data que tem um signiﬁcado estranho na
história do Brasil, porque não há nenhum documento,
não existe um ato formal.
Existe, sim, a vontade dos generais, reunidos no
Palácio da Guerra, que mandam. Um seu representante foi um general também, que esteve na guerra,
chamado Cordeiro de Farias, juntamente com um exMinistro que era conhecido dos dois, das duas partes.
Era o Ministro Agamenon Magalhães, que, junto com
Cordeiro de Farias, vai ao Palácio Guanabara para
anunciar ao Presidente que ele estava deposto. Foi
deposto, mas já com uma eleição marcada para o dia
2 de dezembro. Estou falando do dia 29 de outubro.
Com eleição marcada para o dia 2 de dezembro. Fo-
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ram depor o Presidente, e ele foi deposto. E agora?
Quem iria substituí-lo, se não havia vice-Presidente,
se não havia Presidência de Congresso, se não havia
Congresso, se não havia Câmara de Vereadores, se
não havia nada?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
José Linhares.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Exatamente. Todo o poder ao Judiciário. Todo o poder. Está
vendo? É bom a gente falar com pessoas que conhecem o assunto. José Linhares! Por que isso?
Porque os dois candidatos militares, Eurico Gaspar Dutra e Eduardo Gomes já estavam lançados e
concordaram que todo o poder estava com o Judiciário para fazer a eleição. E não o General Ministro da
Guerra de então, que era o General Góes Monteiro,
do Rio de Janeiro. E não ele. Realizou-se a eleição. Aí
é que entra, Senador João Pedro, Mato Grosso. Pela
primeira vez, Mato Grosso teve a sua chance de ter um
presidente. Só Mato Grosso? Apenas Eurico Gaspar
Dutra, o general? Não, não, não.
Estou me demorando, sei que estou me demorando, mas daqui a pouco saio daqui.
Houve outro mato-grossense também: João Carlos. E ele é o Caifaz. Não só Eurico Gaspar Dutra, como
ainda Jânio Quadros, ambos de Mato Grosso.
Mas já vou encerrar este pronunciamento porque os meus colegas estão ansiosos para estar aqui
na tribuna. Reconheço que V. Exª foi pródigo em prorrogar o meu tempo.
Agora já decidi o seguinte: faço os meus discursos
em dois capítulos. Então, termino aqui o capítulo 1, na
Revolução de 30, na eleição democrática do dia 2 de
dezembro de 1945. E amanhã quero ver se aparece o
Rio de Janeiro ou aparece o Amazonas na Presidência da República. Não tenho esperança que isso tenha
acontecido. Não tem Fernando Henrique Cardoso, não
tem João Figueiredo. Não basta ter nascido só, tem
que ter vivido, tem que ser político do Estado, senão
não chega lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, pela
tolerância.
Quantos minutos falei hoje?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Somente 23 minutos.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não está
mal.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª acaba de orientar este País, Senador Paulo Duque. Quando se fala aqui em intervenção da Guana-
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bara, eles precisariam aprender com V. Exª. V. Exª foi
buscar na história, a história, que é para nos guiar. A
diﬁculdade quando terminou a guerra, e Getúlio Vargas
foi deposto, aqueles homens tiveram a sabedoria de
não estuprar a Constituição. Foram buscar a cadeia de
poder constitucional – José Linhares – que promoveu
uma eleição democrática. Então, falar em intervenção
é um estupro da Constituição. No passado, fomos buscar. Eles tiveram sabedoria. José Linhares promoveu
uma eleição democrática entre dois militares e continuou a democracia.
Então, agora, no Distrito Federal, é a mesma
coisa, passa pela cadeia do poder da Assembléia Legislativa estadual, mas passa pelo Poder Judiciário.
Quer dizer, é estuprar e desmoralizar o Poder Judiciário, que ele faz parte da cadeia constitucional. E José
Linhares era cearense.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
Pela inscrição, é o Senador Heráclito Fortes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
rapidamente enquanto o Senador Heráclito se dirige
à tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ele
chega ligeiro porque agora ele está magérrimo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É! É
verdade, está esbelto.
Sr. Presidente, eu quero fazer um registro muito
importante. Primeiro cumprimentando o Procurador
Geral do Estado do Piauí, que denunciou o Prefeito
de Sebastião Rocha. Quero cumprimentar porque sei
da dignidade do Desembargador que vai aceitar a
denúncia desse Prefeito de Sebastião Rocha, que é
pedóﬁlo e que foi pego novamente com outra criança.
E a esposa, que veio aqui mentir na primeira vez, se
convenceu agora e foi embora. Eu quero cumprimentar
esse Procurador, abraçando-o.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro
muito importante a respeito do pré-sal. No meu Estado,
já começaram as perfurações para extração de petróleo;
os testes foram feitos lá. Três Estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas; e o meu Espírito Santo vai
arcar com a degradação ambiental. É legítimo que os
Estados queiram partes iguais no bolo da divisão dos
royalties do pré-sal. Discutir o futuro nós concordamos,
não concordamos que nós sejamos penalizados pelo
passado do passivo ambiental que nós temos, porque
recebíamos royalties e continuamos recebendo.
Eu gostaria de dizer ao nosso querido Líder
do Governo, Romero Jucá, que está ausente – mas
a assessoria dele deve informar – e por quem eu
tenho o maior respeito, que tive informação do Senador Marcelo Crivella de que, numa reunião com
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o Ministro Lobão e alguns outros Ministros e Senadores, discutindo a votação do pré-sal nesta Casa,
o Líder usou a palavra e disse: nós vamos aprovar
de qualquer jeito.
Senador Romero Jucá, não vai aprovar de qualquer jeito, não. V. Exª não vai atropelar o Espírito Santo. Nós temos um passivo ambiental. Os Estados que
vão extrair o pré-sal ﬁcarão com o passivo ambiental
e responderão por ele.
Um passivo ambiental pelo qual os outros Estados
que serão beneﬁciados não vão responder.
Então, com muita tristeza, se o Senador Romero
Jucá disse isso e deu essa palavra ao Ministro, para
satisfazer o coração do Ministro, ou ao Presidente Lula,
lamentavelmente, Senador Romero Jucá, atropelar o
Espírito Santo V. Exª não vai.
O Espírito Santo tem três Senadores, o Rio tem
três Senadores, Minas Gerais tem três Senadores
e São Paulo também. Mas como o Senador Mercadante e o Senador Suplicy, ambos de São Paulo, são
do partido do Presidente e podem não ter a mesma
visão que nós – mas penso que antes do partido a
visão deles é São Paulo –, quem sabe, teremos nove
Senadores para colocar aqui as nossas barricadas,
as nossas trincheiras para uma nova discussão, para
entender o passivo ambiental e não penalizar os Estados que já extraem petróleo, e cujos Municípios sobrevivem dos royalties, para penalizá-los por aquilo
que já receberam em nome daqueles que vão passar
a receber agora.
Esse é o recado que estou mandando, Sr. Presidente, ao Senador Romero Jucá, ao Ministro de Minas e Energia, por quem tenho o maior respeito, e ao
Presidente da República.
Essa história de que vamos atropelar, vamos
atropelar. Ninguém vai atropelar ninguém aqui!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Magno Malta, desculpe-me interrompê-lo. Eu
peço um instante, porque pode chegar o Valter Pereira, que é um regimentalista, e eu tenho que ler isto
antes das 18h30.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes da pauta de hoje para a próxima sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da
Saúde e dos Transportes, no valor global de
dois bilhões, cento e sessenta e oito milhões,
cento e setenta e dois mil reais, para os ﬁns
que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia 22-12-2009)
Relator revisor: Senador Geovani Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 2011-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 15-3-2010
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 470, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 470, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009) Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 2811-2009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 23-3-2010
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826,
de 23 de agosto de 1999, que estabelecem
incentivos ﬁscais para o desenvolvimento regional.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009) Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 1702-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 2-5-2010
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
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Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica, e dá
outras providências.
(Sobrestando a pauta a partir de 19-122009).
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
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:
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(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
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como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
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e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
16
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
17
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que
dispõe sobre a prestação de serviços de
psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.
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Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de
Subemenda; e
-de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre o
Projeto): favorável ao Projeto e a
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
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Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
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rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 -Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgão e
entidades federais e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a

Sexta-feira 5

305

05651

rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
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de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
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que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho -CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
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permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que institui
o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
-de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
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somanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
-Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
48
PROJETO DE 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 Tri-
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bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
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aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.

Sexta-feira 5

309

05655

54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com voto em separado do Senador Sadi
Cassol.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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

310

05656

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
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.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
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de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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;
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– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
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Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 269, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Jefferson Peres, que acrescenta
a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do
parlamentar que renuncie ao mandato e do chefe
do Poder Executivo que, réu de processo crime
de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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,
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com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
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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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -33113325/3572/7279
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
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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 2005Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade
das matérias que tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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;
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– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegível o candidato que tenha parentes
ocupantes de cargos comissionados, na mesma
circunscrição e estender aos parentes próximos
as condições de inelegibilidade aplicáveis aos
agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
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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.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º,
da Constituição Federal, casos de inelegi-
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bilidades, prazo de cessação e determina
outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 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.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 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.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 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,
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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.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 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.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 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.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
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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.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta;
com abstenção do Senador Antonio Carlos
Valadares.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
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79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora
Maria do Carmo Alves, que altera a Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, para prever o exame criminológico para progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
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.
82
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 8, de 2010, do Senador Acir Gur-
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gacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 319, de 2009, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (regulamenta a proﬁssão
de motorista).
83
REQUERIMENTO Nº 9, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 9, de 2010, do Senador Renato Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
84
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 10, de 2010, do Senador Renato
Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mais um expediente antes de prorrogar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 66, de 2010 (nº
51/2010, na origem), do Presidente da República, solicitando seja atribuído regime de urgência nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição Federal ao Projeto de
Lei da Câmara nº 309, de 2009, que autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S.A. – PETRO-SAL e dá outras providências.
A matéria passa a tramitar, a partir desta data,
em regime de urgência constitucional, com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art.
64, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375 do Regimento Interno.
A Presidência comunica que a proposição foi lida
em 27 de novembro passado e despachada, naquela
oportunidade, às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Assuntos Econômicos, e de Serviços
de Infraestrutura.
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A matéria será apreciada simultaneamente pelas citadas Comissões, podendo todos os Senhores
Senadores, no período de 5 a 11.03.2010, oferecer
emendas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo prazo único de cinco dias úteis
de acordo com o art. 122, II, “b”, combinado com o
art. 375, I, do Regimento Interno, ﬁndo o qual, sendo apresentadas emendas, as mesmas deverão ser
encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa, a ﬁm de
serem publicadas no Diário do Senado Federal e em
avulsos para distribuição às Srªs e aos Srs. Senadores, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agradeço a paciência. Agora, prorrogo a sessão por
mais uma hora.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Posso
encerrar, Sr. Presidente? Só vou encerrar, dizendo que
nem tudo é ruim em Brasília. Esse povo, de bem. Há um
escândalo em cima da cidade, mas há uma pérola em
Brasília chamada Paulo Thiago, um policial do Bope,
um vencedor. E quero abraçá-lo, até porque falei com
ele e com seu comandante hoje à tarde.
Um vencedor, virou um cidadão do mundo, um
orgulho do Brasil. Acabou de vencer a sua última luta
no Ultimate Fighting, nos Estados Unidos, um guerreiro da Polícia Militar de Brasília, um orgulho para as
crianças, para os jovens, uma ﬁgura limpa, longe das
drogas, uma ﬁgura exemplar, o querido Paulo Thiago.
Brasília tem muita pérola, muita coisa bonita também
a despeito desse escândalo horroroso que cerca esta
cidade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Na tribuna, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer
um registro neste ﬁnal de tarde. Amanhã, Senador
Mão Santa, estarão completando cinco meses do falecimento do Padre Pedro Balzi, que ocorreu em 5 de
outubro de 2009, em Teresina.
O Padre Pedro Balzi, como todos conheciam, era
uma extraordinária ﬁgura humana, de origem italiana;
escolheu o Piauí como a sua trincheira de luta na defesa dos carentes, dos desassistidos, dos desviados
do caminho, dos viciados, dos drogados.
Tive com ele uma convivência de quase 20 anos.
Sou testemunha da sua luta, do seu desprendimento
e, acima de tudo, do seu espírito de bondade. Religioso extraordinário, que deixou, na Paróquia da Vila
da Paz, uma obra social que merece a admiração de
todos os piauienses.
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Amanhã será celebrada, na Paróquia, missa em
sua homenagem. Eu, na impossibilidade de comparecer, já pedi a minha irmã Zélia que me representasse – também grande amiga do Padre Pedro – nessa
solenidade.
Mas quero aproveitar para registrar que Dom
Sérgio da Rocha, nosso Arcebispo Metropolitano de
Teresina, nomeou, para substituir Padre Pedro na sua
tarefa fantástica, o Padre Daniel do Nascimento Rodrigues, que é de Teresina. Ele era auxiliar da Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima e, a partir do dia 14 de
fevereiro, assumiu as funções de continuar os trabalhos
fenomenais, fantásticos, iniciados pelo Padre Pedro.
Mas quero registrar, também, a chegada a Teresina, procedentes de Bergamo, na Itália, de 14 membros da Associação de Amigos do Padre Pedro Balzi,
que fazem uma visita anual ao Piauí, capitaneados por
Oreste Fratus. Eles estão no Piauí dando andamento
a obras naquela comunidade, ﬁnanciados por aquela
Associação, para detectar outras carências, bem como
acompanhar o desenvolvimento do Projeto Esperança,
que trata da adoção a distância.
E o mais importante é aﬁrmar que a Associação
mantém o propósito de continuar assistindo a Vila da
Paz, numa homenagem póstuma ao amigo Padre Pedro Balzi.
Faço questão, para registro nos Anais desta Casa,
de nominar a relação dos italianos que se encontram
no Piauí. Veja bem, Senador Mão Santa, o que é a
caridade, o espírito de fraternidade dos homens: deixaram a Itália, as belezas da Europa e se dirigiram todos ao Estado Piauí, a uma comunidade pobre como
é a Vila da Paz.
São eles, capitaneados por Oreste Fratus... Oreste
Fratus era uma ﬁgura ligadíssima a Padre Pedro. Testemunhei o acompanhamento do Oreste... Nos últimos
momentos de vida do Padre Pedro, ele se deslocou
da Itália e ﬁcou lá em Teresina. Era uma ﬁgura de uma
dedicação e de uma amizade a Padre Pedro fantástica. Orestes é um dos que se dispõem a manter esse
trabalho iniciado.
Acompanha Oreste os Senhores Franca Novelli,
Gualtiero Pelligioli, Arcangelo Guerini, Bruna Filippi,
Rachele Cattaneo, Reginaldo Peracchi, Santino Ghilardini, Gigi Benedetti, Benito Trussardi, Lomea Bassanelli, Antonella Persiani, Gianfranco Mastrapasqua,
Guiseppina Capelli.
Senador Mão Santa, V. Exª conhece, como eu, o
trabalho iniciado pelo Padre Pedro. V. Exª, como Governador do Piauí, teve, inclusive, por intermédio da
Primeira-Dama Adalgisa, a possibilidade de ajudar a
comunidade, como ajudou. E o trabalho do Padre Pedro, Senador João Pedro, é uma coisa fantástica. Ele
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era um homem vocacionado, que escolheu a comunidade mais carente de Teresina àquela época. Coincidiu, eu era Prefeito da capital; a Vila da Paz era uma
invasão, e o Padre Pedro assumiu aquele trabalho, e
consegui ajudá-lo, primeiro, como Prefeito e, depois,
como Deputado Federal e Senador.
Agora mesmo, nós temos a liberação de recursos
para o saneamento básico do bairro, algo em torno de
R$20 milhões, dependendo de liberação do Governo
Federal. E tenho certeza de que o Governo será sensível, porque é uma obra altamente necessária para
aquela região.
E assumo aqui e reitero o compromisso que tive
com o Padre Pedro. Quero dar continuidade a esse
compromisso com o Padre Daniel e a comunidade.
O Padre Pedro tinha uma ﬁgura que tocava o dia
a dia de todo esse relacionamento, que era a Toinha,
que continua no projeto.
Quero dizer, também, ao Bispo Sérgio da Rocha,
que ele vai poder contar não só com a minha participação, mas também com a de V. Exª, Senador Mão
Santa, com a do Senador João Vicente. Tenho certeza
de que a bancada federal também abraça essa ideia,
porque o trabalho do Padre Pedro é fantástico, quer
na recuperação de drogados, numa propriedade que
mantém em Timon, quer no trabalho da comunidade,
desenvolvendo a possibilidade de escolas proﬁssionalizantes.
Portanto, faço esse registro, na véspera de cinco
meses da sua morte, numa homenagem a Teresina,
mas numa homenagem muito carinhosa aos que moram na Vila Nossa Senhora da Paz, aos que são do
Santuário da Paz de São José da Costa Rica.
O Senador Mão Santa, Senador João Pedro, assistiu a algumas das missas de meu aniversário. Todo
ano, já era uma tradição nós o comemorarmos nessa
igreja construída pelo Padre Pedro; era uma comemoração, um ritual do meu aniversário a missa celebrada
pelo Padre Pedro. E uma coisa de que sentirei muito
falta daqui para frente é não tê-lo ministrando a missa, porque ele fazia aquilo com muito carinho, com
muita amizade. E havia uma integração muito grande
da comunidade.
Repito, faço esse registro por dever de justiça,
de reconhecimento, mas quero, também, louvar a atitude desse grupo de abnegados, homens e mulheres
da Itália, que se deslocam para o Piauí.
E são eles, Senador João Pedro, que conseguem
doações, que conseguem donativos e remetem à comunidade para esses projetos, essas obras assistenciais que são desenvolvidas em Teresina, na Vila da
Paz, iniciadas, tocadas, lideradas pelo Padre Pedro. E
hoje, com a sua ausência, tenho certeza de que são

320

05666

Sexta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

inspiradas pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento
e, acima de tudo, pela força que o Padre Pedro conseguia transmitir àquelas comunidades com a sua fé,
com a sua crença e, acima de tudo, com a lição de
humildade.
Padre Pedro era um homem, para que você saiba,
que morava numa casa paupérrima, numa casa de taipa em frente à paróquia. Nunca quis uma residência a
que poderia inclusive ter direito. Sempre foi um homem
de hábitos simples, jurou pobreza e exercia aquilo com
naturalidade, sem nenhuma soﬁsticação.
Era um homem de hábitos modestos. Era um homem realmente vocacionado para a missão que Deus
lhe conﬁou na Terra, que foi conseguir arrebanhar para
seu lado as ovelhas desgarradas e fazer com que tivessem, por meio das suas lições, o caminho apontado para a salvação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Bela homenagem de Heráclito Fortes ao Padre Pedro. E João Pedro perguntava quem era e eu, para
simpliﬁcar a coisa, disse: “É um santo, um santo que
veio da Itália”.
E o Heráclito o descreveu tão bem. Ele viveu
quase que uma vida nessa palhoça, mas, depois que
conseguiram ediﬁcar, ele teve mais um quartinho tão
modesto, anexo à igreja. Tão modesto, é um santo
mesmo esse italiano como foi São Francisco. E o Heráclito traduziu bem.
E, realmente, a Adalgisa, no meu Governo, participou da legalização de todos aqueles terrenos que
V. Exª entende bem pois foi um grande Prefeito de Teresina. E eu compareci e espero comparecer por mais
100 vezes ao seu aniversário, que é comemorado e é
rezado na capela de lá.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro, último orador inscrito.
Só peço permissão aqui para ler um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Em votação o Requerimento nº 172, de 2010, do
Senador Cícero Lucena, que solicita licença para se
ausentar dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participar
do primeiro Seminário Baiano de Energia Fotovoltaica, a realizar-se na cidade de Salvador, Bahia, no dia
10 de março do corrente ano, lido no expediente da
presente sessão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Cícero Lucena.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, que preside esta sessão no início desta
noite, quero dizer que, da mesma forma que o Padre
Pedro, que é italiano e que deixa um país na Europa
e vem para o distante interior do Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Santo mesmo, santo mesmo, como São Francisco
era italiano.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O relato
do Senador Heráclito Fortes e as palavras de V. Exª
me fazem também lembrar – e eu aproveito para registrar – que, em Parintins, cidade de que sou ﬁlho, os
padres são italianos, da Congregação do PIME, e os
padres italianos, em Parintins, e não só em Parintins,
nos Municípios que compõem o entorno de Parintins,
em Manaus, temos também obras relevantes, profundamente humanitárias de padres italianos. Então, quero
dizer que são exemplos importantes de homens que
largam a sua pátria, a sua família e se dedicam, dão
a vida por causas nobres da humanidade.
E quero falar de Parintins, Presidente Mão Santa.
No próximo sábado, estarei na zona rural de Parintins
para participar junto com os diretores da Amazonas
Energia, do executor do projeto ‘Luz para Todos’, Sr.
Robson de Bastos, na zona rural de Parintins, no Amazonas, comunidades ribeirinhas no interior da Amazônia.
Esta comunidade de Vila Amazônia, na realidade, congrega quase três, quatro dezenas de pequenas outras
comunidades rurais, populações tradicionais, mulheres,
homens, trabalhadores, que vivem da agricultura.
Presidente Mão Santa, eu vou participar da inauguração do ‘Luz para Todos’ nessa região. Vou porque
estive na Vila Amazônia – estou falando do interior do
Município de Parintins –, no início das obras do ‘Luz
para Todos’ e constatei a alegria das famílias quando
da execução da extensão de rede pelas comunidades
que compõem um projeto do Governo Federal de assentamento Vila Amazônia.
No sábado, 1.622 domicílios terão luz elétrica. É
relevante esse registro, uma obra em torno de R$5,5
milhões do Governo Federal. E no Amazonas, com a
inauguração desses domicílios com luz elétrica, 9.432
pessoas serão beneﬁciadas.
Quero registrar aqui a importância desse programa social não só em Parintins, não só no Amazonas,
mas em todo o Brasil. Esse programa, além de ser includente, diminui a exclusão social de trabalhadores,
de trabalhadoras, de jovens, de estudantes que vivem
no meio rural brasileiro sem energia elétrica.
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Então, quero destacar que o ‘Luz para Todos’,
se não o mais importante, é um dos mais importantes
programas sociais dos últimos anos. É um programa
que atende a brasileiros excluídos de processos econômicos, excluídos de processos que diminuem esse
fosso social entre aqueles que têm e os que não acesso ao ensino, a uma farmácia, a viver minimamente
com dignidade. Então, o ‘Luz para Todos’ traz a energia para dentro de uma pequena residência na zona
rural brasileira.
Parece muito pouco para nós que nascemos e
vivemos nos médios e grandes centros urbanos, nas
grandes capitais brasileiras. Mas o ‘Luz para Todos’
na zona rural, principalmente na Amazônia, resgata,
Senador Paulo Duque, a dignidade das famílias, e
imediatamente, como agora, na Vila Amazônia, onde
os trabalhadores têm um nível de organização, trará,
com certeza, qualidade nos trabalhos cotidianos das
famílias que vivem no projeto de assentamento. As
associações e as cooperativas vão poder trabalhar,
com certeza, com mais eﬁciência e qualidade. Então,
o ‘Luz para Todos’ é um projeto que, na Amazônia, é
uma verdadeira revolução.
Sábado, em Parintins, teremos a inauguração do
‘Luz para Todos’ no projeto Vila Amazônia. Estarei lá,
porque é uma conquista dos trabalhadores, de quem
vive na Amazônia. Representa muito para os trabalhadores a energia na residência, na associação, onde o
trabalhador vive, trabalha, sonha e mora.
Então, este registro do ‘Luz para Todos’ em Parintins me alegra, por ver que, na Amazônia, principalmente na minha cidade, nós estamos superando diﬁculdades, nós estamos avançando no que diz respeito
à luta pela qualidade de vida na zona rural.
É bom dizer que, no Estado do Amazonas, o
‘Luz para Todos’ ainda não alcançou metas signiﬁcativas como no Nordeste brasileiro. São muitas as diﬁculdades. Essa atividade para a companhia que faz
a gestão da energia no Amazonas é uma atividade
nova. A empresa teve que se capacitar para trabalhar
na Amazônia, com as distâncias, com o regime das
águas. Fazer energia, extensão de rede em área de
várzea na Amazônia não é simples. É um verdadeiro
desaﬁo para o Ministério de Minas e Energia, um verdadeiro desaﬁo para a Amazonas Energia, a empresa
que executa a obra, que faz a gestão da energia, fazer
o ‘Luz para Todos’ na zona rural do nosso Estado.
Mas é com alegria, Sr. Presidente, que registro
esse avanço, essa energia na Vila Amazônia, que faz
parte da história de Parintins, que compõe a economia do Município de Parintis, onde cerca de 1.800 famílias, segundo dados do Incra, vivem no projeto da
Vila Amazônia.
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Penso que, no próximo sábado, a Vila Amazônia
e os parintinenses estarão comemorando esse direito
de ter energia nas suas residências.
Acaba de chegar aqui o Senador Arthur Virgílio,
que conhece a Vila Amazônia, que conhece Parintins,
a luta do povo parintinense, a alegria de Parintins. Com
certeza, essa conquista das comunidades da Vila Amazônia trará alegria não só para quem lá vive, mas é
uma conquista do Município de Parintins. Espero que
essa ação, que essa política do nosso Governo possa
se estender a todas as residências rurais, não só na
Amazônia, mas pelo interior deste Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado,
Senador João Pedro. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Recebo, com muita alegria, tudo o que signiﬁque melhoria para o nosso interior, que é tão sofrido,
e, claro, para a nossa capital, para o Estado do Amazonas como um todo. Parintins tem uma razão muito
especial para mim, porque V. Exª nasceu lá, mas eu
sou cidadão de Parintins por decisão da Câmara Municipal. A Vila Amazônia tem passado por uma transformação muito positiva, principalmente nesses quase
cinco anos e pouco do Governo Municipal do Prefeito
Bi Garcia. A ideia de se ter iluminação farta... O que se
pretende mesmo, eu gostaria mesmo era do Linhão de
Tucuruí, porque o fator energia é o que atrai o investidor. Se ele souber que tem energia farta e barata, ele
vem. Na análise econômica, a primeira conta que se
fez é se tem energia ou não tem energia farta e barata.
Depois vem se está perto de mercado consumidor, se
está perto de estrada ou não... Inclusive, isso aí pode
ser contornado por incentivos que o governo conceda, a exemplo do que acontece com a Zona Franca
de Manaus, e não é de se desconhecer, até com certo prejuízo para os Estados, a excessiva guerra ﬁscal
que existe. Mas os Estados dizem que dão o incentivo
tal e tal, tal, terreno, mais isso e aquilo para ir para lá.
Contorna-se até a distância dos grandes centros, a
depender do acordo que se faça, mas o fator energia
é essencial. Quando ele falta, quando ele rareia – e a
gente precisa olhar isso com muita atenção no interior
–, nós vemos que a economia ﬁca em marasmo, ﬁca
vivendo dos repasses, enﬁm, porque as agroindústrias
não se animam a ir para o local. Então, parabenizo V.
Exª, que reconheço um lutador por Parintins, como eu
também procuro ser um lutador por Parintins também
e pelo interior em geral, inclusive com muitas coincidências. V. Exª tem dedicado emendas, nessa sua
passagem pelo Senado, muito profícua, tem dedicado emendas para o Município de Parintins. Ali na Vila
Amazônia mesmo, entre tantos benefícios que procuramos levar para lá, há aquele ferryboat, que veio de
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uma emenda parlamentar minha. Ou seja, cito que ali é
um Município pólo, que já presta assistência de saúde
aos Municípios vizinhos, que já presta assistência de
saúde até a Municípios vizinhos do Estado do Pará, é
um Município que tende a crescer e que tem crescido.
Parece-me que é o que tem a maior população do interior do Estado e não é ligado por estrada a Manaus, é,
ao contrário, distante de Manaus, mas é um Município
que vem crescendo pelo turismo, vem crescendo pela
divulgação do folclore do boi-bumbá. Precisaríamos
ter um projeto de eternizar o boi-bumbá, ou melhor
dizendo, perenizar. O turista que for lá em grupo teria
o direito a ver o boi-bumbá todos os dias, um pouquinho, aquela coisa mínima. Mais comida típica... Estão
nascendo as pousadas, as pessoas estão começando
a acreditar mais na economia de Parintins, que está-se
transformando. Enﬁm, entendo que o maduro mesmo
é isto, juntarmos sempre os esforços para fazermos
o melhor pelas comunidades, pelos Municípios, que
esperam tanto de nós. Portanto, minha solidariedade
e desejo a V. Exª uma boa inauguração, um bom trabalho, ao mesmo tempo em que...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª
não tem agenda sábado em Parintins?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sábado, não.
Eu havia programado uma outra coisa. Mas quem sabe
até, de manhã... É uma coisa a ver. É uma coisa a ver,
porque sei que é um evento bonito e a Vila Amazônia
vai ﬁcar em festa. De qualquer maneira, estarei lá, física
ou espiritualmente, mas sabendo que todos os passos
que alguém dê no sentido de beneﬁciar aquela região
vai ter recompensa no futuro. Inclusive, eu tenho uma
ideia, que cheguei a expor na campanha de 2006, que
é de, depois de vermos toda essa confusão que há,
inclusive ambiental, em relação a BR-319 – e entendo que deveríamos receber, como prêmio, o direito de
construí-la, porque é o Estado que menos desmata,
graças à Zona Franca de Manaus –, vejo que teríamos uma saída que passasse por Parintins, pela Vila
Amazônia, e ligasse ali a Itaituba, uma saída talvez
até menos traumática. Temos que levar em conta que
algum arranhão à natureza tem que acontecer, para
se quebrar o isolamento do Estado, para se diminuir o
custo, tanto de importação quanto de exportação dos
produtos, que são os produtos da nossa vida.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Impacto
existe – grande, médio ou pequeno.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sempre
existe. Imaginar que não haverá impacto é imaginar
que o impacto seria a estagnação econômica para
as populações, e isso é inaceitável. Temos que ver
o impacto razoável, ver qual a melhor relação custo/
benefício. Aí chegaríamos às demais estradas; esta-
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ríamos ligados ao eixo rodoviário central brasileiro. E
eu creio que, se essa obra acontecesse, teríamos em
três dias, 72 horas, levando em conta transporte rápido, até por rio mesmo, um dia desses seria dedicado
ao transporte ﬂuvial das mercadorias e os outros dois
dias para levar a mercadoria até Porto Alegre. Estou
querendo chegar ao extremo. Em três dias se levaria
se houvesse essa estrada que passa por Vila Amazônia, Parintins, Itaituba, e malha viária nacional. É uma
ideia ousada, enﬁm. Sei que, quando falamos isso, as
pessoas... Lembro-me do gasoduto, a gente falava disso anos, anos e anos, as pessoas diziam: “Mas rasga
um pouco a ﬂoresta”. É óbvio. Foi assim na Rússia,
em qualquer lugar. Não dá para pedir às populações
para morrerem de fome. Por outro lado, eu pergunto: o
que é menos danoso para a natureza? Rasgar de uma
vez só e ter o viaduto, e depois uma energia bastante razoável do ponto de vista ecológico, ou as usinas
termoelétricas a diesel ﬁcarem poluindo ano após ano,
cada vez mais, como se não houvesse a poluição? As
pessoas falam que estão rasgando a ﬂoresta. Mas e
a poluição da energia a diesel? Por outro lado, se a
gente olha o duto que leva de Urucu a Coari, já não se
vê mais, está coberto. E o próprio gasoduto começa a
ﬁcar coberto também. Alguém pode falar: “Puxa, mas
é mata secundária. Eu digo que é verdade, mas há um
trabalho belíssimo da Petrobras que é o de repor as
espécies. A orquídea, por exemplo, que foi destruída
naquele momento, há um orquidário na Petrobras que
devolve à mata aquelas espécies que foram retiradas,
com muito cuidado cientíﬁco, para, enﬁm, se pagar o
tributo à natureza. Mas a natureza ganha, porque ela
está perdendo muito mais com a termoelétrica a diesel. Ela ganhará mais quando efetivamente entrar em
ação o gasoduto, enﬁm. Então, entendo que temos que
discutir essas ideias, e discuti-las sem preconceitos,
porque nenhum investimento signiﬁca achar que os
amazônidas teriam que abandonar a região em prol
dos mosquitos, dos jacarés, e não é assim. Temos
uma civilização construída ali, temos 23 milhões de
habitantes que ali habitam e que serão imprescindíveis
para investigarmos a biodiversidade. Outro dia tive um
episódio. Eu estava visitando um Município e precisava chegar ao Município de Silves – vou me estender
só um minutinho mais. Existe um furo, chamado “furo
do Liberato”. Estávamos de noite, em uma pequena
voadeira, rondando, e eu disse: não vamos para lugar
nenhum. Enquanto não amanhecer – e nosso objetivo
é não deixar amanhecer –, não vamos para lugar nenhum. Eu disse: vamos parar e perguntar para alguém.
Paramos na casa de um cidadão chamado Raimundo
Sebastião. E o Raimundo Sebastião, por sorte nossa,
é sobrinho do Sr. Liberato, que foi quem descobriu o
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furo, por isso tem o nome de “furo do Liberato”. Ou seja,
fomos à casa do sobrinho do furo, que, em um minuto, levou-nos a Silves, recuperando o tempo que nós
tínhamos perdido procurando em vão. Nessa procura,
nosso barquinho esbarrou num jacaré de quase três
metros, que bateu de leve nele, e ele correu. Era uma
lancha estável e não haveria perigo, enﬁm, mas ele
saiu. Natureza estonteante como é a nossa natureza.
Mas eu olhei para aquele moço com uma admiração,
Senador João Pedro, tão grande, porque eu vi ali: estavam conosco várias pessoas detentoras de grau universitário. Eu digo: todos nós analfabetos naquilo, e o
Sr. Raimundo Sebastião um doutor em mata. Então,
ele é tão doutor quanto o doutor do Inpa, sem o qual
não se investiga a biodiversidade, mas o doutor do
Inpa também não entra na mata sem ele, nem passa
pelo “furo do Liberato” sem ele. Então, nós temos que
pensar num investimento pra valer em ciência, tecnologia, laboratório em cima da biodiversidade – e o Inpa
é mais do que categorizado para comandar esse trabalho –, juntando e dando empregos ao cientista PhD,
que conhece profundamente o acúmulo de pesquisas
que já se ﬁzeram, e aos raimundos sebastiões, que
são doutores em mata, doutores em ﬂoresta e que não
devem ser desestimulados; devem ser estimulados a
ﬁcar lá, porque é aquilo que eles conhecem, é lá que
eles podem colaborar com o País. Eles sabem muito
bem onde está a planta que o cientista quer buscar. E
sabem entrar e sair. Uma vez eu entrei na mata, Senador João Pedro, em Airão Velho, há muitos anos.
Resolvi me desgarrar um pouco das pessoas que estavam comigo. E aí? E aí comecei a falar o nome das
pessoas e estava um pouco mais escuro. E o que é
mais grave: na mata, quando vai escurecendo um pouquinho, quem faz mais barulho não é o grande animal,
é o pequeno. A gente se assusta com o barulho dos
pequenininhos. Às vezes é um passarinho pequeno,
mas que faz um barulho danado. Eu me lembro de uma
pixotada que nós demos, eu e V. Exª, uma vez em Foz
do Jutaí. Nós chegamos lá...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Em
1986.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Em 1986.
Um rapaz nos trouxe, nós fomos numa pequena baleeirazinha, numa pequena voadeira; ela capotou, nós
tivemos que nadar; ele não queria perder o barco e
queria a nossa solidariedade, para nós voltarmos ao
meio do rio para buscá-lo. Eu disse: tenta trazer para
cá. Ele trouxe, e pegamos a carona de um rapaz chamado Sapião... Eu o encontrei uma vez em um comício.
Sapião... Serapião... Esqueço o nome dele agora. Um
menino que devia ter uns dez anos no máximo e que
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nos levou, sob a galhofa dos botos. Os botos galhofando
de nós, daquele jeito deles, e nós chegamos até...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Jutaí.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Molhados. Eu
tive de pegar roupa com companheiros lá. Quer dizer,
eu percebo que, a cada dia que passa, quanto mais eu
conheço aquela nossa região, eu percebo mais a minha
ignorância e percebo mais a sabedoria do morador do
nosso Estado, o morador da nossa região. Então, é a
junção do que a gente possa aprender cientiﬁcamente com o empirismo deles é que vai apontar a saída
para o desenvolvimento. Mas eu queria de novo dizer
que entrei no seu discurso apenas para parabenizálo e desejar o máximo de felicidade nessas investidas
todas, porque tem sido também uma constante minha,
nos últimos anos - há muito mais do que uma década,
eu diria que 15 anos -, a gente veriﬁcar que já existem
investimentos contínuos naquela região. Não importa
quem dirija o Município, o importante é vermos o resultado, que já é um resultado de transformação signiﬁcativa. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio. V. Exª levantou dois aspectos: primeiro o do conhecimento, dos saberes na
Amazônia.
Às vezes, Presidente Mão Santa, no afã de dominar o conhecimento, desprezam-se os saberes, os
conhecimentos populares e milenares. Nós não podemos falar da Amazônia nem a estudar sem levarmos
em consideração os saberes milenares. Os povos indígenas na Amazônia guardam saberes. Por exemplo,
o guaraná, o bastão do guaraná é uma tecnologia indígena, enﬁm, alimentos, remédios. É de um conhecimento tão rico que a ciência precisa ter a capacidade
de trabalhar os saberes na Amazônia.
O Senador Arthur Virgílio levantou esse aspecto,
e eu gostaria de concordar: nós precisamos ter uma
postura menos autoritária, menos arrogante e compreender os conhecimentos que estão na memória, na
cultura, no andar, no caminhar, no pensar dos povos
que vivem na Amazônia.
Por ﬁm, volto à inauguração do Luz para Todos,
na Vila Amazônia, no interior de Parintins, e digo que
essa conquista, evidentemente, é uma ação importante do nosso Governo, do Governo do Presidente Lula,
mas a inauguração do Luz para Todos também é um
momento de alegria porque faz parte da luta...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...dos
moradores da Vila Amazônia, do Prefeito Municipal de
Parintins, dos Vereadores de Parintins. Eles, os Vereadores, com certeza estarão na inauguração. Quero
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ressaltar o papel do Presidente da Câmara Henrique
Medeiros, do Vereador Flávio, do PT. Enﬁm, quero dizer que a Câmara Municipal de Parintins tem tido uma
participação importante na defesa dos interesses de
Parintins, da juventude, da cultura, da zona rural de
Parintins, dos trabalhadores da zona rural e, nesse
aspecto, da Vila Amazônia.
O Linhão de Tucuruí é um pleito da sociedade de
Parintins. Lembro que, quando o Presidente Lula esteve em Parintins, em 2003, recebeu um grande abaixoassinado de comerciantes, do Bispo Dom Juliano, de
professores. Eles entregaram um abaixo-assinado ao
Presidente, dizendo: “Olha, a solução para cá é o Linhão de Tucuruí”. Esse é um projeto cujo impacto está
sendo analisado, está na fase de aprovação do projeto
básico, mas está em curso. Esperamos que, no ﬁnal de
2011, tenhamos o Linhão de Tucuruí ligando o Pará,
a rede do Estado do Pará com a capital do Estado do
Amazonas, que é Manaus.
Esse é um projeto grande, estruturante, não tenho nenhuma dúvida disso. O Amazonas precisa estar
interligado à rede nacional de energia. Essa também é
uma pendência. O Estado do Amazonas está desligado, não pertence a essa grande rede energética que
possui o nosso País.
Por ﬁm, Sr. Presidente, já ﬁnalizando...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um minuto para concluir.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quero
dizer que estarei sábado em Parintins, abraçando e
participando dessa alegria na hora em que inaugurarmos a energia na gleba Vila Amazônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Continuamos com Senadores do Estado do Amazonas.
Agora é a vez do Senador Arthur Virgílio, que é Líder
do PSDB e representa o Amazonas.
A grandeza do PSDB muito deve ao estoicismo,
à inteligência e à coragem com que Arthur Virgílio tem
liderado a Oposição no Brasil, dando uma perspectiva
e uma esperança de alternância no poder em nosso
País, o que fortalece a democracia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
mais nada, presto contas do que ﬁz durante o dia. Fui
cedo para Belo Horizonte, para o belíssimo evento de
inauguração do novo centro administrativo de Minas,
uma obra muito expressiva do Governo Aécio Neves
– foi inaugurada às vésperas de sua desincompatibilização, ele que, notoriamente, disputará cargo eletivo
nas eleições de outubro.
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Lá estavam os segmentos mais plurais da sociedade brasileira: ex-Governadores, como Francelino
Pereira, como Rondon Pacheco; Itamar Franco, exPresidente e ex-Governador; Eduardo Azeredo, exGovernador e atual Senador; Deputados de todos os
partidos; forças nacionais até diversas entre si, como,
por exemplo, o Vice-Presidente, essa ﬁgura adorável
que é o Vice-Presidente José Alencar – felizmente gozando de boa saúde –; o Governador e candidato que
o meu partido indicará para a disputa presidencial, o
Governador de São Paulo José Serra; o também presidenciável, hoje Deputado pelo Ceará, Ciro Gomes;
todos os Senadores do PSDB e diversos Senadores de
outros partidos, aliados ou não a nós nesta Casa.
Esteve lá Fafá de Belém, repetindo a performance
tão bonita do Hino Nacional. Também esteve lá Cristiane Torloni, que, como Fafá de Belém, foi ﬁgura de
proa na campanha pelas diretas e na campanha de
Tancredo Neves.
As diretas, que não logramos aprovar no Congresso, acumularam tanto sentimento de povo nas ruas que,
depois, a campanha de Tancredo foi uma campanha
para ir ao Colégio Eleitoral para derrotá-lo, destruí-lo,
ao mesmo tempo em que se derrotava o que remanescia da ditadura militar. E não foi uma campanha seca,
como alguns gostariam. Foi uma campanha de povo,
de massa. Cristiane Torloni foi uma ﬁgura de proa, entre tantos outros intelectuais, atores e atrizes do seu
porte. Hoje ela estava lá, como uma digna mestre de
cerimônias, e nos fez uma gratíssima surpresa, que foi
trazer para o palco, para cantar “Coração de Estudante”,
Milton Nascimento. Todos se emocionaram, sobretudo
aqueles que viveram aquele momento.
Sempre digo que é muito bom que as pessoas
mais jovens... Hoje eu conversava com a jornalista
Tereza Cruvinel, que dirige a TV Brasil, uma querida
amiga. A Tereza me disse que ﬁcou muito emocionada
e perguntou se eu não havia ﬁcado. Eu falei que sim.
Ela disse: “Puxa, as pessoas que são mais novas do
que nós não sabem o que foi aquilo”. Eu disse: “Pois é.
Mas, por um lado, que bom que elas não sabem o que
foi aquilo, porque não tiveram de conhecer os horrores
de um regime autoritário”. Temos de cultuar os nossos
heróis – e Tancredo é um deles –, cultuar os nossos
valores, os nossos momentos, as nossas conquistas,
porque não podemos também permitir que qualquer
eiva de alienação perdure sobre a cabeça dos nossos
jovens. Que eles não tenham conhecido a ditadura?
Graças a Deus! Os problemas deles são outros? Que
bom, a sociedade avança.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª está
falando do evento de hoje em Belo Horizonte e prestando contas à Casa e ao Brasil. A data de hoje, a
inauguração, tem a ver com Tancredo e com essa
história recente do Brasil de luta por liberdade, por
democracia. Mas eu gostaria de lembrar alguns fatos relativos à campanha pelas diretas, por liberdade,
por democracia no Brasil, um período tão próximo da
nossa história.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – São
25 anos.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Estamos
falando em 1984, 1985. Quando V. Exª falou de Fafá de
Belém, ocorreu-me registrar que ela esteve em Manaus
na campanha pelas diretas, ali no centro da nossa capital. Lembro outras ﬁguras, como Osmar Santos...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Maitê Proença.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Maitê Proença esteve em Manaus. Lembro a participação de
Chico Buarque de Holanda, de Ziraldo, que esteve em
Manaus na campanha pelas diretas...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Apresentando com a Maitê...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ... apresentando com a Maitê o comício em Manaus. Era a sociedade, a juventude, enﬁm, os democratas do Brasil
percorrendo o País. Se perdemos, aqui no Congresso,
aquele desejo das eleições diretas, o Brasil cresceu do
ponto de vista de sua conscientização quanto à necessidade de se dar prosseguimento àquela luta. E penso
que a consciência nacional acerca da necessidade do
Estado Democrático de Direito embala até hoje o Brasil. Lembro a participação de entidades como a União
Nacional dos Estudantes, a ABI, a CNBB, a OAB. Ao
ouvir V. Exª, passou-me rapidamente pela mente a história de Manaus, que contou com essas lideranças da
cultura, da música popular, do teatro brasileiro, lideranças que passaram por Manaus e se juntaram aos
amazonenses na luta por diretas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador João Pedro. A propósito, eu registro aqui que, no período anterior ao início da transição
democrática – e V.Exª àquela época não pertencia ao
PT...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu quero
dizer que esse é um grande momento da vida pública
de V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado. Espero que não tenha sido o único nem tenha
sido o último. V. Exª não pertencia ao PT à época, mas
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eu considero que o PT cometeu um erro muito grave
não comparecendo ao Colégio Eleitoral.
A alternativa era Maluf. No meu discurso de ontem – V. Exª não o presenciou –, eu dizia que Tancredo
pertencia a todos, até àqueles que não votaram nele,
pertencia até a Maluf. Eu sou arquiadversário de Paulo
Maluf desde que pela primeira vez pisei no Parlamento;
jamais houve ano da minha vida em que eu deixasse
de criticá-lo, mas digo: tenho, neste momento, de reconhecer que, se ele tivesse retirado a candidatura dele,
poderia ter havido uma agitação militar.
Se ele tivesse retirado a legitimação que sua candidatura dava ao prélio, eu não sei se àquela altura já
havia um caldo de cultura capaz de assimilar Tancredo
sozinho na raia, sem adversário, sem nada. Eu disse:
“Esse serviço o Sr. Paulo Maluf prestou ao País”. E olhe
que o resto eu mantenho de crítica, e não são poucas
as que ﬁz. Já fui a tribunal contra ele, enﬁm. Mas quando se faz história, conversa-se com mais serenidade.
Não se trata do embate do dia a dia.
Mas eu quero me referir a um episódio, Senador João Pedro, de uma pessoa do seu Partido que,
na época, não era seu correligionário, que era – era
não –, que é meu amigo, porque não morreu, nem eu
morri obviamente. É o ex-Deputado – V. Exª o conhece
bem – Djalma Bom, Senador João Pedro. O Deputado
Djalma Bom, que foi líder sindical.
O Deputado, certa vez, na Câmara, depois de um
embate, que se espera que haja, o PT opta por combater a transição democrática que era tocada por Sarney,
que devia ter sido tocada por Tancredo. Qual era o meu
papel? Apoiar, como V. Exª apoiou, a transição democrática tocada por quem quer que fosse. Nós tínhamos
que nos livrar do regime autoritário, e nos livramos.
Então, como o PT passa para a Oposição, passamos
a viver uma situação estranha: de um lado, tínhamos
uma Oposição que se dizia à nossa Esquerda, enﬁm,
que era a do PT, e tínhamos uma Oposição remanescente do regime, era o Ancien Régime, o PDS, na época já. Da outra parte, era bem mais leve. Da parte de
cá – eu digo isso, porque nós sentávamos desse lado
na Câmara –, era uma coisa muito dura. Era difícil o
dia em que não tínhamos quase choque físico com os
maluﬁstas, com aquelas pessoas mais exaltadas, enﬁm.
Eu me lembro que havia um Deputado – e ainda hoje
eu estava rindo no avião com os companheiros – da
Paraíba, que era uma ﬁgura extremamente truculenta
e ele não se conformava com a derrota de Maluf, era
uma viúva mesmo. E um dia eu estava falando e ele
começou a perturbar porque queria um aparte de qualquer maneira. E eu disse: “Eu não vou dar um aparte
a V. Exª”. E ele disse: “Eu quero um aparte”. Eu disse:
“Mas não vai ter porque o discurso é meu e eu não vou
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lhe conceder um aparte. Pronto, não vou! Eu escolho
quem entra no meu discurso e V. Exª está fora do meu
discurso”. Aí ele continuou. Eu pedi ao Presidente que
desligasse o microfone. Ele era uma pessoa de uma
certa idade, e eu fui um pouco impiedoso na hora –
talvez ele tivesse a idade que eu tenho hoje. Mas eu
disse: “Presidente, desligue o microfone porque esse
jardim de infância idoso está sapateando muito aí no
plenário; desligue o microfone dele que eu quero prosseguir o meu discurso em paz”. Aí ele disse: “V. Exª
não me dá o aparte porque tem medo de trocar ideia
comigo”. E eu disse: “Qualquer um teria, porque V. Exª
quer me enganar. V. Exª quer pegar uma ideia minha
e não vai me dar nenhuma, porque não tem nenhuma
na cabeça. Como é que vai me dar uma idéia? Quer
ﬁcar com alguma que eu tenha e não vai me passar
nenhuma em troca”.
Mas a passagem que eu queria revelar era a do
Deputado Djalma Bom. Um dia tivemos um pega feio.
Foi uma coisa assim que ele próprio foi na hora advertido, era uma pessoa muito explosiva, muito boa.
Ele foi advertido pelo Airton, pelo Eduardo Suplicy, por
todos eles, porque ele, na ânsia de debater comigo, ele
atingiu meu pai, que V. Exª o conheceu bem. E eu e ele
discutimos muito aquela coisa meio fora do microfone.
Enﬁm, depois ele reconheceu e me pediu desculpas.
Eu disse: “Não, Djalma, você não é obrigado a saber
quem foi meu pai. Se não tivesse havido a violência
da ditadura contra o meu pai, você teria sabido quem
era ele. Você não é obrigado a saber. Mas os que souberam lhe avisaram quem era ele”. Aí ele me abraça e
diz assim: “Puxa, Arthur, só existe uma coisa ruim no
que conquistamos. Nós queríamos tanto isso, e, agora,
somos obrigados a divergir”. Eu disse: “Não, Djalma,
é muito bom que tenhamos conquistado o direito de
divergir; horrível era termos que ﬁcar no mesmo saco
tendo divergência e sufocando a divergência; ﬁcar no
mesmo saco sem poder explicitar para a sociedade as
nossas nuances. A democracia não se faz no atacado;
ela se faz no varejo também e, sobretudo, no varejo, se
faz nas nuances”. Ou seja, todos são concordes com
o regime democrático? Maravilha. É o que esperamos
de um Parlamento. Agora, qual é a visão que se tem
sobre a política tal? Qual é a visão que se tem sobre
gastos públicos? Que visão se tem sobre investimento? Que visão se tem sobre as diversas abordagens
de políticas públicas, enﬁm? Então, eu disse: “Olha,
não ﬁque nenhum pouco constrangido, primeiro que
sei que você falou na explosão; injustiça como essa
que você cometeu, já devo ter cometido um milhão de
vezes contra outras pessoas; ﬁco muito honrado até
de você ter o gesto de pedir desculpas”. E, na hora,
ﬁcou elas por elas. Mas eu ﬁquei torcendo para que
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nunca me desse o saudosismo de um regime que me
fazia muito fraterno das pessoas que o combatiam do
meu lado. Claro que éramos minoria e não podíamos
visitar uma pessoa na Polícia Federal que éramos fotografado de cima abaixo; tiravam mais fotograﬁa da
gente do que de quem posasse para a Playboy. Mas
sabíamos que as intenções eram de nos ﬁchar como,
por exemplo, se visitando alguém como os padres
franceses, fôssemos criminosos. E éramos Deputados.
Fui com o Deputado José Genoíno a Xambioá, aquela região ali do Bico do Papagaio, e outros Deputados
foram conosco. Foi perto de onde houve lá o episódio
todo, e ele não conseguiu chegar perto, porque ﬁcou
muito emocionado. Nós fomos até o local. De uma cidade para outra, nós paramos e fomos interceptados
pela Polícia Federal. Aconteceu um episódio muito interessante, porque a postura deles era violenta, era de
interromper o veículo que transportava alguns Deputados Federais. Não podiam fazer isso. Graças a Deus
é uma outra polícia, hoje, até porque o regime impõe
que seja assim. E estávamos naquela história: não podemos aceitar isso; é um poder armado que está aí,
mas não temos que nos curvar a isso. Era Deputado
conosco o Mário Juruna, o cacique xavante Deputado
Federal, que levava tudo ao pé da letra; ele não fazia
metáfora, era tudo ao pé da letra. O xavante é conhecido pela sua coragem; não existe xavante que não seja
corajoso, até porque eles tem aquela cabeça fundamentalista de que, quando você morre com bravura,
você tem direito a maravilhas lá em cima. Aí o xavante
perguntou para nós: “Deputada tem imunidade ou não
tem imunidade?” Aí nós: “Tem imunidade mas esse
pessoal não quer reconhecer”. Nós estávamos ainda
conchavando entre nós no ônibus para ver como desceríamos para parlamentar com eles, com a seguinte
decisão: nós vamos ter que passar aqui; eles não vão
poder nos barrar. Aí ele disse: “Tem imunidade ou não
tem? Tem ou não tem?” “Tem, tem imunidade.” Então,
o “deputada” – ele trocava o feminino com o masculino
– desceu e colocou o corpo contra as metralhadoras
e foi empurrando. O pessoal foi afastando e o ônibus
foi passando, o Juruna empurrando os policiais com
a barriga, enﬁm, não no sentido de enrolá-los mas de
empurrá-los literalmente, e nós fomos. E aconteceu
um episódio muito interessante.
Chegamos a Araguaína e calhou – foi um azar
que eu levei – de eu ﬁcar no quarto com Mário Juruna.
Eu digo azar porque ele acordava às quatro horas da
manhã – ﬁcamos duas noites –, ligava tudo que era
luz e abria as janelas. Nossa! Era um tormento aquilo
para mim. Eu não precisava acordar àquela hora, mas
ele fazia o horário dele virar o meu.
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Estava passando um documentário sobre Getúlio Vargas na televisão – nunca esqueci isso –, e ele
vira para mim e fala: “Arthur, meu amigo, vá na cidade
e arranja uma mulher para Mário, para mim”. Eu digo:
“Mário, você é um chefe guerreiro. Eu não sou um chefe guerreiro; sou um mero guerreiro dessa minha tribo
aqui. Não se pede isso para um guerreiro. Você está
falando de guerreiro para guerreiro. Essas coisas você
não pede para um guerreiro. Você tem que me respeitar
como eu te respeito. Eu não pediria nunca uma coisa
que fosse ruim para você. Se você quer mulher, você
tem que buscar. Eu não pediria uma coisa dessa nunca. Não peça isso para mim, porque somos amigos e
isso me ofende. E não me ofende porque é você. Se
fosse outra pessoa, me ofenderia.” Aí ele respondeu:
“Então, você não é meu amigo”. “Sou teu amigo, mas
você não quer reconhecer que sou guerreiro também.
Não se pede isso para guerreiro. Quem se presta a
esse papel não é guerreiro. Guerreiro não faz esse
papel. Então, você não faz nem eu faço.” Ele: “Quer
dizer, então, que Mário ﬁca sem mulher?” Eu digo: “Se
depender de mim, ﬁca dez anos sem mulher. Se você
depender de mim para te arranjar uma, você vai passar
dez anos e mais a vida todinha sem mulher, porque
esse papel não é meu.”. Difícil explicar para ele aquele
choque de cultura, mas ele prestou os seus papéis. E
estávamos lá todos nós misturados.
No ﬁnal, fomos ao Ministro Abi-Ackel, uma ﬁgura adorável, grande amigo meu. Uma ﬁgura culta que
dialogava conosco, apesar da dureza do regime. Eu já
contei isto para o Paulinho Abi-Ackel, que é Deputado,
meu companheiro, ﬁlho do Ministro Abi-Ackel.
Abi-Ackel é um intelectual que lê três, quatro livros de uma vez. Chegamos lá e fomos relatar a ele a
violência da Polícia Federal. Então, Juruna pergunta a
Abi-Ackel: “Ministra, o senhor está lendo esses livros
aqui?” “É, Deputado, eu leio esses livros todos.” Ele disse assim: “Se lê quatro é porque não está entendendo
nenhum.” Na cabeça dele, tinha de ser um por um.
Entre outras coisas, um dia, o Líder do PDT, Bocaiúva Cunha me chama à Liderança – porque eu era do
Amazonas – e disse: “Ajude-me a resolver esse impasse”. O General Figueiredo pedia que a Casa cassasse
o mandato de Mário Juruna, que ele tinha dito que os
Ministros dele eram ladrões. Não era verdade. Havia
muita gente honesta ali. Ficamos lá: Bocaiúva Cunha,
Fernando Santana, se não me engano, eu, Brandão
Monteiro – já falecido – e mais alguns companheiros. A
idéia que demos em conjunto – não foi minha, mas de
todo mundo... O Presidente da Casa, Flávio Marcílio,
foi muito ﬁrme. Ele não entregou a cabeça do Mário,
até porque o Mário não ajudou. Queríamos uma saída
honrosa – a imprensa toda esperando lá fora. Qual se-
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ria a saída? Dizer que o Mário tinha dito, como índio,
que o homem branco era ladrão, porque as terras anteriormente eram todas do índio. E como os Ministros
do Figueiredo eram considerados homens brancos, foi
nesse sentido que ele os chamou de ladrão. Seria uma
forma de dissiparmos aquela crise, que estava virando
uma crise institucional. O Presidente Flávio Marcílio,
cuja memória quero honrar – era um adversário, mas
muito ﬁrme –, queria uma saída hábil. Treinamos o Mário, e entrou a imprensa. Ele disse: “Bom, eu estava aqui
com meus amigos Bocaiúva, Brandão, Arthur, Santana
– e começou a dizer os nomes dos que estavam com
ele – e eles aqui me disseram, e eu concordo, que as
ministra de Figueiredo são branco, então os brancos
roubaram as terras dos índios”. Ele contou todo o bê-ábá. “Isso tudo é verdade. Agora, quero falar para vocês
uma coisa: mas os ministra de Figueiredo são mais
ladrão do que o resto dos brancos”. Aí eu digo: Não
adiantou conversar nada com ele. E aí Flávio Marcílio
foi lá ao Palácio negociar. “Não dá para cassar, não dá
para cassar, não há clima para isso; nós não vamos
fazer.” Havia já uma oposição muito forte.
E outra, para ﬁnalizar. Uma vez nos chama para ir
à Funai. Eu não tinha a menor idéia do que ia se passar lá. Fomos Dante de Oliveira, Aldo Arantes, Marcio
Lacerda, Domingos Leonelli, um grupo de pessoas,
enﬁm, fomos lá.
Chegamos à Funai, e eles haviam sequestrado
os dirigentes da Funai e tinham escondido no telhado
– ninguém sabia que era no telhado – os documentos
das terras. E nós: “Juruna, pelo amor de Deus”. A essa
altura, os radicais aqui do outro lado estavam dizendo
que nós tínhamos, junto com ele, feito isso. Para nós
seria de uma gravidade imensa. Os documentos acabaram aparecendo, enﬁm, salvaram-se todos, entre
mortos e feridos, mas chegaram a pensar em abrir
processo para a cassação dos nossos mandatos.
Mas são memórias. Creio que a democracia é o
grande legado. E sobre a democracia, Sr. Presidente, eu queria me congratular com o Tribunal Superior
Eleitoral, e peço a V. Exª só um pouquinho mais de
tempo, para me congratular com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma resolução, que é aquela
que disponibiliza na Internet os processos porventura
enfrentados por candidatos a cargos eletivos.
A qualquer momento, o eleitor vai poder saber
quem está sendo processado. Isso não radicaliza, como
alguns queriam, condenando e impedindo a candidatura por quem seja condenado em primeira instância,
mas dá uma grande oportunidade, uma grande janela
de oportunidade para o eleitor saber em quem está votando. Se quer votar em alguém que responde a 650
processos, vote, é um direito. O cidadão não foi con-
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denado ainda, tem direito aos recursos. Mas, se quiser
observar essa questão da ﬁcha limpa, é só ver quem
tem ﬁcha limpa mesmo e quem não tem, e procurar
votar em quem tem ﬁcha limpa.
E ainda, Sr. Presidente, após isso, eu gostaria de
dizer a V. Exª que requeiro aqui um voto de aplauso ao
Jornal do Brasil pela iniciativa de criar um serviço de
assistência jurídica para os seus leitores – isso é muito
importante –, usando quatro canais de comunicação:
o e-mail, o blog, o telefone e as cartas, defendendo
os direitos do consumidor e dos cidadãos. Eu vejo que
isso é uma inovação e algo muito importante.
Peço que, na íntegra, seja considerado este pronunciamento como parte dos Anais, para dizer que
há um mês a Rádio Nova Coari FM foi incendiada por
bandidos encapuzados. Pedi à Mesa que providenciasse, diligenciasse, junto ao Ministro da Justiça e à
Polícia Federal para que isso fosse ilustrado e, infelizmente, até agora, não tive a menor resposta. Eu faria
isso defendendo qualquer órgão de comunicação que
sofresse violência parecida, porque lei do cão, de jeito
algum. Eu estou mandando, inclusive, as fotos na peça
que peço que seja anexada aos Anais.
E, ﬁnalmente, Sr. Presidente, faço aqui um registro. Em três anos, só 20% dos recursos do PAC, para
saneamento, foram usados.
Há aqui uma frase do Deputado José Aníbal, que
foi Líder do meu Partido na Câmara dos Deputados,
fazendo uma comparação, já que o Governo gosta
tanto de comparação. Ele disse que o Governo de São
Paulo, comandado por José Serra, investiu, em 2009,
R$18.5 bilhões em saneamento básico e a União,

MARÇO 2010

Março de 2010

apenas R$9.9 bilhões do Orçamento Geral da União
para o fundo do PAC. Isso é preocupante por se tratar
de algo tão essencial para a vida e para a qualidade
de vida das pessoas.
Então, encaminho o voto de aplauso e peço que
vá na íntegra este pronunciamento sobre o atraso do
PAC do saneamento e o pronunciamento sobre a violência contra a Rádio Nova Coari, que gostaria de ver
esclarecida. Além de agradecer a V. Ex.ª pela tolerância
que teve de me permitir discorrer sobre a boa nova do
Tribunal, dando oportunidade de um eleitor votar em
quem seja ﬁcha limpa em uma eleição que deveria
extirpar os ﬁchas sujas de uma vez por todas, e, ao
mesmo tempo, poder discorrer sobre esse passado
recente de trevas ditatoriais.
Comecei isso porque ele lembrava a homenagem
que Aécio Neves prestou a seu avô Tancredo Neves
na bela inauguração do novo, do moderníssimo, do
monumental Centro Administrativo de Minas Gerais,
que me fez ir à capital mineira e aqui retornar, podendo fazer este relato para V. Exª, para a Casa e para a
Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado
mesmo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º,
do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, segunda-feira, 8, vai fazer um mês
que a Rádio Nova Coari FM foi incendiada por bandidos encapuzados. Um mês e, infelizmente, até agora
o atentado permanece insolúvel.
Essa emissora existe há mais de 10 anos, com
notável folha de bons serviços prestados à população
de Coari e região. Foi a pioneira em frequência modulada e, de sua programação, constam noticiosos,
informações comunitárias e boa música.
Fiquei sabendo do atentado pelo presidente da
emissora, Agnaldo Mendes, e cheguei a registrar o
fato neste plenário.
Segundo esse relato, os funcionários que faziam
a segurança do edifício foram rendidos por dois homens encapuzados, que, usando gasolina, atearam
fogo às instalações do prédio. Os prejuízos comam
R$1,2 milhão.
O transmissor, no entanto, não foi atingido e, graças à solidariedade de empresários de Coari, a Rádio
voltou a funcionar, embora em caráter precário.
O mais grave é que esse foi o terceiro atentado
contra a Rádio Nova Coari FM. As providências para
apuração do crime até agora não resultaram em qualquer pista.
As apurações são de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. Porém, a denúncia foi
encaminhada também à Polícia Federal, mas o caso
não está na sua alçada.
O atentado é grave e, pela repetição, é, sem dúvida, um atentado à liberdade de imprensa.
Por isso, deste plenário, faço um apelo ao Governo
do Amazonas, para que o crime não ﬁque impune.
Estou anexando a este pronunciamento fotos do
atentado sofrido pela emissora de Coari.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para encerrar, justamente quando comemoramos o
centenário de Tancredo Neves, digo que ontem tivemos
uma sessão especial, e, hoje, Belo Horizonte comemora
a inauguração do Centro Administrativo cujo nome será
Tancredo Neves, uma obra do neto Aécio Neves.
Então, para encerrar, continuando a homenagem,
temos em mãos, Senador Arthur Virgílio, o livro 100 Discursos Históricos, escrito por Carlos Figueiredo. Desses
cem discursos históricos da história da humanidade,
vou ler algumas frases do discurso histórico escolhido
pelo jornalista. O pronunciamento que ele achou mais
importante foi justamente quando Tancredo Neves foi
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eleito Presidente da República, em 15 de janeiro de
1985, portanto há 25 anos, data em que pronunciou
esse discurso no bojo de uma campanha que encerrou o período militar.
Então, pincei algumas frases, para o Senado da
República rever, para a Nação brasileira, ensinamentos
do estadista Tancredo Neves. Lá ele diz:
Não há Pátria onde falta democracia. A
Pátria não é a mera organização dos homens
em Estados, mas sentimento e consciência, em
cada um deles, de que pertencem ao corpo e
ao espírito da Nação. Sentimento e consciência da intransferível responsabilidade por sua
coesão e seu destino.
[...] Assim sendo, a pátria não é passado,
mas o futuro que construímos com o presente;
não é a aposentadoria dos heróis, mas tarefa
a cumprir; é a promoção da justiça, e a justiça
se promove com liberdade.
[...] Seu poder de coação só se entende
no cumprimento da lei.
E ele elogia:
o valente e ﬁel PMDB, sob o comando
do deputado Ulisses Guimarães
E diz:
Venho em nome da conciliação.
Retomar o crescimento [isso é muito
oportuno] é criar empregos. Toda a política
econômica de meu governo estará subordinada a esse dever social. Enquanto houver
neste país um só homem sem trabalho, sem
pão, sem teto e sem letras, toda a prosperidade será falsa.
Não há um só de vós que pode ser dispensado desta convocação.
Aí ele diz:
Não vamos nos dispersar. Continuemos
reunidos, como nas praças públicas, com a
mesma emoção, a mesma dignidade, a mesma decisão. “Se todos quisermos”, dizia-nos,
há quase duzentos anos, Tiradentes, aquele
herói enlouquecido de esperança, “poderemos
fazer deste país uma grande Nação.
Vamos fazer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não,Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
estava presente quando Tancredo pronunciou esse
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discurso. Lembro-me da entonação de voz dele. Eu o
considerava um virtuoso orador. Eu estava presente
no Palácio da Liberdade quando ele, da sacada, renunciou ao Governo para disputar a Presidência da
República. São momentos que fazem a vida pública
valer a pena.
Sr. Presidente, aproveito ainda, antes de V. Exª
encerrar a sessão – fui alertado pela minha assessoria,
que fez muito bem –, para requerer voto de aplauso à
população de Lábrea, Município do Estado do Amazonas, pelo transcurso do aniversário de sua criação,
no dia 7 de março de 2010.
Requeiro que esse voto seja levado ao conhecimento do Prefeito Gean Campos de Barros, prezado
amigo meu, e, por seu intermédio, ao Vice-Prefeito
Nelsonez da Silva Amud, meu correligionário e amigo;
ao Presidente da Câmara Municipal, aos vereadores,
ao Juiz de Direito local e ao Secretário Municipal de
Administração, João Maia da Silva; ao Secretário de
Bem-Estar Social, Antonio Pereira Neto; ao Secretário de Saúde, Raimundo Agostinho M. Pequeno; ao
Secretário de Educação, Jesus Batista de Souza; ao
Secretário de Fazenda e Planejamento, Gerlando Lopes Nascimento; ao Secretário de Interior e Meio Ambiente, Gláudio Cavalcante Rebouças; ao Secretário de
Esporte, Turismo e Lazer, Ormízio de Souza Leão; ao
Assessor Jurídico, José Lourenço Gadelha; e à Chefe
de Gabinete, Srª Luzimar Lopes Brito.
O Município de Lábrea ﬁca localizado na região
sul do Amazonas, na microrregião do Rio Purus. Fundada em 7 de março de 1881, portanto, tem uma certa história, uma bonita história, que remonta à fase
áurea da borracha, época em que eram frequentes
grandes levas de imigrantes nordestinos ao Estado do
Amazonas. A maior parte do Município é formada por
densa ﬂoresta, com baixa densidade populacional, de
apenas 0,4 habitante por quilômetro quadrado. E faz
uma belíssima festa que é a Festa do Sol. É uma festa
belíssima mesmo, que tem muita tradição, à qual eu
compareço praticamente todos os anos.
É, portanto, merecido o voto de aplauso que eu
proponho ao povo de Lábrea, supondo que o Senado
o aprovará por unanimidade, Sr. Presidente.
Parabéns a V. Exª pela citação a Tancredo. Devo
dizer a V. Exª que eu vou tentar comprar o livro. Se não
o comprar, vou pedir emprestado o de V. Exª, porque
eu estou ansioso por lê-lo. Quero saber que cem discursos foram esses, quais os autores. São brasileiros
e estrangeiros?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, é histórico do País. Para facilitar o seu estudo, eu
direi quais os brasileiros aparecem aqui: Felipe Cama-
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rão, Padre Vieira – a gente o considera brasileiro porque, embora seja português, viveu muito entre nós.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Seu
talento oratório explodiu no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Joaquim Nabuco entrou nos 100, Rui Barbosa. E V.
Exª vai ﬁcar emocionado, porque tem um de Juscelino,
Tancredo Neves, que nos emociona, e Mário Covas –
um dele foi incluído.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Somente esses brasileiros. Nenhum de Carlos Lacerda?
Nenhum de Afonso Arinos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, de brasileiros só foram incluídos esses.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Numa
coletânea sempre ﬁca essa lacuna, porque há discursos imortais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem um de Getúlio Vargas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas é do mundo todo.
De Cristo, aqui, está aqui a coisa mais bela do
mundo, eu que sou do Partido Social Cristão: “Bemaventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bemaventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados”.
Enﬁm, o autor, cada um tem a sua avaliação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a V. Exª por tudo
então..
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas eu quero fazer V. Exª orgulhoso do pai que tem:
o Congresso Nacional, por intermédio de Antonio Carlos Magalhães, pinçou, em dois volumes e o CD, os
melhores pronunciamentos do Congresso, e seu pai
está incluído.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
sugestão seria ver outros, porque sempre ﬁca essa
lacuna. Eu não consigo imaginar – neste momento eu
nem queria pensar em meu pai – uma coletânea de
melhores discursos de brasileiros sem incluir Carlos
Lacerda, Afonso Arinos, Vieira de Melo, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O de Carlos Lacerda, daquela renúncia, está incluído
nesse que citei. Foi Antonio Carlos Magalhães ...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi
quando ele se defendeu por nove horas na Comissão
de Justiça...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...que me deu pessoalmente. Ele disse que o mais
bonito – é bonito mesmo – é o do Padre Gontijo, que
foi Deputado Federal, falando sobre a morte de John
Fitzgerald Kennedy.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
Tancredo sobre a morte de Juscelino foi algo fantástico também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ontem eu reli na homenagem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
vi.
Nós temos que realmente cultivar. Eu creio que a
própria oratória evoluiu; ela mudou de rumo. Ela pode
ter ﬁcado menos rebuscada, mais objetiva, mas não dá
para não se encantar quando se vê alguém como Carlos Lacerda, que era perfeito em tudo, embora no estilo
demolidor, construía pouco, destruía muito, e Afonso
Arinos só não tinha a voz, aquela voz que é boa para
o bom orador, aquela voz de telemarketing, aquela voz
grave. A voz do Afonso Arinos era... Eu disse isso a um
jornalista muito talentoso, que é seu sobrinho...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC - PI) –
Nos discursos do Congresso, está incluído aquele do
Afonso Arinos: “Será mentira a viúva? Será mentira o
órfão? O mar de lama...”
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aquela
é uma peça imortal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dez dias depois o Getúlio tombou.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
disse a neto de Afonso Arinos, um talentoso jornalista que, por muito tempo, serviu aqui – hoje não está
na cidade –, que, além de ser um proﬁssional isento,
eu o considero um amigo pessoal – uma coisa não
impede a outra: o seu avô, de bom orador, tinha tudo.
Ele tinha a cultura. Ele tinha rapidez de raciocínio. Ele
tinha intrepidez. Ele tinha a forma. Ele tinha, repito,
com a cultura, o fundo. Ele só não tinha, talvez, a voz;
a voz dele não era aquela voz redonda como a de
Carlos Lacerda. Eu brinquei com ele: o seu avô daria
para ser o grande Parlamentar que foi, mas não daria
para fazer telemarketing, porque tinha voz nasalada,
enﬁm. E eu não tenho outro defeito para ver nele. Eu
vejo que talvez tenha sido, depois de Lacerda, o mais
brilhante orador que a República conheceu, de 1946
para cá, e outros tantos que merecem ser resgatados,
enﬁm. O meu pai mesmo era um deles, como também
Almino Afonso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Jarbas Passarinho.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Jarbas
Passarinho, Paulo Brossard.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
pernambucano que morreu em acidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Marcos Freire.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E tantos outros. Eu tinha um colega muito talentoso, muito
explosivo, que nem sempre fazia um jogo coletivo na
Bancada, embora fosse um querido amigo pessoal meu.
Ele era um virtuoso – aliás, era não; ele deve ser, porque
está advogando e continua o mesmo de sempre – orador, que era o João Cunha. Não sei se V. Exª chegou a
conhecê-lo. Virtuoso orador, uma ﬁgura que... Por um
desses acasos, que foi muito bom para ele, foi o voto
que marcou a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral.
Foi quando ﬁcou, a partir dali, impossível, numericamente, a virada de Maluf, embora nós soubéssemos,
de antemão, que Tancredo ganharia.
Ele fez um discurso muito bonito, enﬁm.
Foi processado por ter sido muito duro com Pinochet. No Chile, foi processado por lei de segurança
nacional pela mesma razão, embora no Brasil, Francisco Pinto tenha sido processado por ter supostamente
agredido Augusto Pinochet. Naquele tempo, era considerado crime se criticar, do jeito duro que merecia
ser criticado, um ditador sanguinário e – depois se
viu – corrupto, como era Augusto Pinochet. Aliás, não
conheço ditador que não seja corrupto. Vargas era
uma exceção para conﬁrmar a regra, embora tenham
praticado corrupção à sombra da ditadura dele. Geralmente, o ditador, quando se faz ditador, é porque, no
fundo, pretende acobertar a corrupção.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e ﬁco muito
grato por esse diálogo muito proveitoso que aqui tivemos. Agradeço a V. Exª por toda consideração que
teve comigo, estendendo meu tempo além do que é
regimental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Antes de encerrar a sessão, ainda vamos ouvir o Senador
Sadi Cassol, que representa o PT de Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Estimado Sr. Presidente Senador Mão Santa, Senador
Arthur Virgílio, demais Senadores que ainda se encontram aqui.
Quero apenas fazer um registro, Sr. Presidente,
de uma PEC a que estou dando entrada nos próximos
dias e que trata de concursos públicos.
Hoje, no Brasil, governadores e prefeitos abrem
concurso público e não colocam no edital do concurso
o salário mínimo da categoria. Por exemplo, abre-se
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um concurso público para arquiteto. O piso da categoria em tal Estado, pelo Crea, seria, numa hipótese, de
R$4 mil, mas aí coloca-se no edital do concurso R$2,8
mil, ou R$2,5 mil, ou R$3 mil. Não se cumpre o piso da
categoria. Então a nossa proposta de emenda constitucional, a que darei entrada na próxima semana, é
no sentido de que se cumpra o que determina a lei: o
pagamento do piso salarial da categoria.
Vou ler aqui a justiﬁcativa, Sr. Presidente, apenas
para mostrar a importância de cumprir-se a Constituição no que diz respeito ao piso salarial de todas as
categorias proﬁssionais do Brasil.
Justiﬁcação:
O §1º do art. 39 da Constituição Federal
relaciona os princípios a serem observados
na ﬁxação dos padrões de vencimento e dos
demais componentes dos sistemas remuneratórios a serem instituídos pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. O objetivo desta proposta é a inclusão,
entre tais diretrizes, da obrigação de ser observado o piso salarial nacional das diversas
categorias proﬁssionais, conforme ﬁxado nas
correspondentes leis federais.
Com isso, pretende-se superar uma injustiça inaceitável, sofrida pelos proﬁssionais
cuja categoria tem piso salarial ﬁxado em lei,
que veem esse direito desprezado solenemente pelo Poder Público. Ou seja, exatamente
aqueles de quem se deveria esperar a conduta exemplar no cumprimento da legislação,
infelizmente, não levam em consideração o
piso salarial ao abrirem os editais dos concursos públicos.
Assim, por exemplo, os proﬁssionais de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Química
e Veterinária têm a proﬁssão e a remuneração
regulamentada por meio das Leis nºs 4.950-A,
de 22 de abril de 1966, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Não obstante, essas normas
não têm sido observadas, especialmente quando se abre concurso nas prefeituras e nos Estados brasileiros. Esses proﬁssionais são muitas
vezes recrutados com salário muito menor do
que o piso salarial, às vezes em valor equivalente até mesmo à metade dele.
Não é justo que haja decréscimo na remuneração de um desses proﬁssionais, simplesmente porque ele resolveu seguir o serviço
público. O trabalhador deve receber um salário
digno, pelo que ele se propôs a cursar o nível
superior, e deve ter uma retribuição à altura da
qualiﬁcação que obteve. É, portanto, um equí-
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voco se imaginar que o Poder Público esteja
economizando ao não pagar o piso salarial.
Ao contrário, essa postura leva ao desestímulo
do proﬁssional, que deixa de prestar um bom
serviço e pode, até mesmo, procurar outra atividade para completar a renda, que resultará
na diminuição de sua dedicação e na queda
da qualidade de sua produção.
Por essas razões, conto com o apoio dos
meus Pares para a aprovação desta proposta
de emenda à Constituição.
Sr. Presidente, esta iniciativa nossa vem do reclamo de todos esses proﬁssionais liberais mencionados em um pronunciamento que ﬁzemos há dias
aqui. Recebemos e-mails e telefonemas do Brasil todo,
especialmente do meu Estado, o Tocantins, onde eu
tive ainda, na semana passada, o privilégio de receber
diversas delegações de arquitetos, de engenheiros,
de agrônomos, enﬁm, uma série de proﬁssionais liberais que buscavam informações sobre esta emenda
constitucional.
Por isso vim aqui para dizer da importância desta
emenda constitucional que estamos apresentando, já
a partir da terça-feira da próxima semana.
Sr. Presidente, no colhimento das assinaturas
para apresentar a emenda – eu comecei ontem e
praticamente hoje já concluí – todos os Senadores
elogiaram a iniciativa...
(Interrupção do som.)
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Obrigado, Sr. Presidente, por mais um minuto.
Como eu dizia, todos os Senadores que assinaram elogiaram a iniciativa, e acredito que não vamos
ter diﬁculdade para a tramitação, no Congresso Nacional, de mais esta emenda constitucional em favor
desses proﬁssionais.
Na próxima terça-feira, assim que protocolar esta
emenda, farei nova referência, com maiores detalhes.
Sr. Presidente, eu cheguei atrasado, pois estava em outras reuniões, mas V. Exª ainda me deu esta
oportunidade para falar.
Muito obrigado pela gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que foram deferidos,
nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, os seguintes Requerimentos:
– nº 96, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini, que
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 562 e 571, de 2009. Deferido
o Requerimento, as matérias passam a tramitar
em conjunto e vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
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– nº 124, de 2010, do Senador Antonio Carlos Júnior,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 341 e 389, de 2003 – Complementares. Deferido o Requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto e vão às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Assuntos Econômicos.
– nº 100, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini, que
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 64, de 2003, e 254, de 2005.
Deferido o Requerimento, as matérias passam
a tramitar em conjunto e vão às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos
Econômicos e de Assuntos Sociais, cabendo a
esta última a decisão terminativa.
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– nº 103, de 2010, do Senador Eduardo Suplicy, que
solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 150, de 2005-Complementar, com
os de nºs 245, de 2003, 90, de 2007, e 302, de
2009, todos Complementares, que já se encontram apensados. Deferido o Requerimento, as
matérias passam a tramitar em conjunto e vão
às Comissões de Assuntos Econômicos e de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

359

05705

360

05706

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

361

05707

362

05708

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

363

05709

364

05710

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

365

05711

366

05712

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

367

05713

368

05714

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

369

05715

370

05716

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

371

05717

372

05718

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

373

05719

374

05720

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

375

05721

376

05722

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

377

05723

378

05724

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

379

05725

380

05726

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

381

05727

382

05728

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

383

05729

384

05730

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

385

05731

386

05732

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

387

05733

388

05734

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

389

05735

390

05736

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

391

05737

392

05738

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

393

05739

394

05740

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

395

05741

396

05742

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

397

05743

398

05744

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

399

05745

400

05746

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

401

05747

402

05748

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

403

05749

404

05750

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

405

05751

406

05752

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

407

05753

408

05754

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

409

05755

410

05756

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

411

05757

412

05758

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

413

05759

414

05760

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

415

05761

416

05762

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

417

05763

418

05764

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

419

05765

420

05766

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

421

05767

422

05768

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

423

05769

424

05770

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

425

05771

426

05772

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

427

05773

428

05774

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

429

05775

430

05776

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

431

05777

432

05778

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

433

05779

434

05780

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

435

05781

436

05782

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

437

05783

438

05784

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

439

05785

440

05786

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

441

05787

442

05788

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

443

05789

444

05790

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

445

05791

446

05792

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

447

05793

448

05794

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

449

05795

450

05796

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

451

05797

452

05798

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

453

05799

454

05800

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

455

05801

456

05802

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

457

05803

458

05804

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

459

05805

460

05806

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

461

05807

462

05808

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

463

05809

464

05810

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

465

05811

466

05812

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

467

05813

468

05814

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

469

05815

470

05816

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

471

05817

472

05818

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

473

05819

474

05820

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

475

05821

476

05822

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

477

05823

478

05824

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

479

05825

480

05826

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

481

05827

482

05828

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

483

05829

484

05830

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

485

05831

486

05832

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

487

05833

488

05834

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

489

05835

490

05836

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

491

05837

492

05838

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

493

05839

494

05840

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

495

05841

496

05842

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

497

05843

498

05844

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

499

05845

500

05846

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

501

05847

502

05848

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

503

05849

504

05850

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

505

05851

506

05852

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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05855
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05864
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MARÇO 2010
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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520

05866
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

523

05869
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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525

05871

526

05872
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2010

MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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527

05873

528

05874
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

529

05875

530

05876
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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531

05877
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05878
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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533

05879

534

05880
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05883
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MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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539

05885
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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541
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05889
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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545

05891

546

05892

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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547

05893

548

05894
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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549

05895
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05897
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05898
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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553
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Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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555
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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566

05912
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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567

05913

568

05914

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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569

05915

570

05916
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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571

05917

572

05918

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05919

574

05920

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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575

05921

576

05922

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05923
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05924
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05937
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05939
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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MARÇO 2010
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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05941

596

05942

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

597

05943

598

05944

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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599

05945
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05946

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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601

05947
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05948

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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603

05949

604

05950

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

605

05951

606

05952

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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607

05953

608

05954
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

609

05955

610

05956

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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611

05957

612

05958
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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613

05959

614

05960
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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615

05961

616

05962

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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617

05963

618

05964

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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619

05965

620

05966

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

621

05967

622

05968

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

623

05969

624

05970

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

625

05971

626

05972

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

627

05973

628

05974

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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629

05975

630

05976

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

631

05977

632

05978

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

633

05979

634

05980

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

635

05981

636

05982

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

637

05983

638

05984

Sexta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MARÇO 2010

Março de 2010

MARÇO 2010

Março de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5
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05985

640

05986

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 5

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 115, de 2010, da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 53,
de 2009.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 116 e 117,
de 2010, das Comissões de Assuntos Econômicos; e
de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2009 (nº 2.217/2007, na Casa
de origem, do Deputado Rodovalho), que altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – Lei Rouanet
– para reconhecer a música gospel e os eventos a ela
relacionados como manifestação cultural.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 3, de 2010, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando
a rejeição, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 445, de 2007.
Com referência ao expediente recebido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
OF. nº 3/10-PRES/CAS
Brasília, 10 de fevereiro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2007, que
“Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-4, de 24
de agosto de 2001, para determinar novas regras para
a manutenção da condição de titular de plano de saúde em caso de rescisão de contrato de trabalho ou de
aposentadoria”, de autoria do Senador Alvaro Dias.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 14, de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2009.
Com referência ao expediente recebido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
Ofício nº 914/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 24 de fevereiro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 303, de
2009, que “Revoga o § 4º do art. 107 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de
Aeronáutica”, de autoria do Senador Gim Argello.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 156, de 2009, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
114, de 2004 (tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 283, 429 e 533, de 2007).
Com referência ao expediente recebido, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
OF. nº 156/2009 – CDR
Brasília, 16 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
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Nesta
Assunto: Substitutivo deﬁnitivamente adotado em Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Em Reunião Extraordinária, realizada em 2 de
dezembro de 2009, esta Comissão deliberou em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2004, que “Altera dispositivos da Lei nº 7.565, de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica, de modo a
instituir indenização a passageiros em caso de excesso de reservas em aeronave”, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, e pela rejeição dos Projetos
de Lei do Senado nºs 283, 429 e 533, de 2007 a ela
apensados.
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, na discussão Suplementar, adotou deﬁnitivamente sem votação, o Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 114, de 2004.
Respeitosamente, – Senador Roberto Cavalcanti, Presidente em Exercício da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
128 a 131, de 2010, sobre a Petição nº 4, de 2003,
das Comissões de Assuntos Sociais; de Serviços de
Infraestrutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
concluindo pela rejeição da matéria.
A Presidência, em cumprimento às conclusões
dos pareceres, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2010
Requeiro Voto de Aplauso ao Jornal
do Brasil pela iniciativa de criar um serviço gratuito de assistência jurídica para
seus leitores.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Jornal
do Brasil, pela iniciativa de criar um serviço de assistência jurídica para seus leitores.
Justiﬁcação
O projeto do Jornal do Brasil, chamado JB em
ação – Exigir e Existir, cria um espaço com advogados
para atender ao interesse público com quatro canais de
comunicação com os leitores: e-mail, blog, telefone e
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cartas. O objetivo é defender os direitos do consumidor
e do cidadão, recebendo as reclamações e tentando
acordos com empresas e entidades. Parabéns pela
brilhante iniciativa.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em meados de novembro do ano passado, apresentei à consideração do Senado Federal o
Projeto de Lei nº 516 que atualmente se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça. Esse Projeto, que
revoga o art. 1.520 do Código Civil Brasileiro é, no meu
modesto entendimento, matéria de suma importância,
para a qual peço a máxima atenção das Srªs e dos
Srs. Senadores.
Diz o mencionado artigo que “excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não
alcançou a idade núbil [ou seja, dezesseis anos de
idade, de acordo com o art. 1.517], para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso
de gravidez”.
Como mencionei na justiﬁcação do Projeto, “o
artigo 1.520 do Código Civil está diretamente atrelado
ao revogado inciso VII, do artigo 107, do Código Penal,
que extinguia a punibilidade penal do agente de delito
de natureza sexual que se casasse com a vítima. Tal
dispositivo, no entanto, foi expungido do ordenamento
jurídico pela Lei n.º 11.106, de 28 de março de 2005”,
que alterou dispositivos do Código Penal.
De fato, Sr. Presidente, como sabemos, nosso
Código Penal é bastante antigo, e remonta de 1940.
Naquela época, a sociedade brasileira tolerava que,
por intermédio do casamento, a violência sexual praticada contra a mulher fosse perdoada. Entendia-se
que, se o agressor casou-se com a vítima, então não
haveria mais o que falar, porque o valor maior a se preservar era o casamento, enquanto meio de constituição de uma nova família. Como sabemos, entretanto,
na maioria das vezes, os casamentos eram forçados
após o cometimento da violência sexual, para evitar a
“desonra” da família.
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Mas hoje, felizmente, esse entendimento não
mais persiste, Srªs e Srs. Senadores. Já não mais se
aceita qualquer forma de violência contra a mulher,
sob qualquer pretexto. Aí está, por exemplo, a Lei Maria da Penha, para conﬁrmar o que digo; aí estão, por
exemplo, as diversas Delegacias de Proteção à Mulher
espalhadas pelo País.
Tanto isso é verdade que, por intermédio da já
citada Lei n.º 11.106, foi revogado o inciso VII, do art.
107, do Código Penal, justamente o dispositivo que
dava amparo, na esfera penal, ao acobertamento de
delitos sexuais contra a mulher por meio do casamento. Nada mais adequado, portanto, que se processe a
adequação do Código Civil a essa nova realidade. Ao
assim proceder, estaremos evitando que o casamento
sirva de biombo para ocultar agressões secularmente
perpetradas contra as mulheres, entre elas o estupro,
a violência física e a grave ameaça, práticas inaceitáveis nos dias de hoje, e que merecem o nosso mais
veemente repúdio.
Aliás, Sr. Presidente, essa é a tendência dos
países mais desenvolvidos do mundo. No Parlamento Europeu, por exemplo, foi aprovada recentemente
uma resolução mediante a qual os parlamentares
instaram os Estados-Membros a reconhecerem como
infrações penas a violência sexual e a violação de mulheres, “nomeadamente no casamento e nas relações
íntimas não oﬁcializadas e/ou quando cometidas por
membros da família do sexo masculino”. Isso porque
naquele continente, apesar de toda a evolução material
que experimenta, a violência contra as mulheres é um
problema alarmante: uma em cada quatro mulheres é
vitima de violência doméstica!
Aqui também, não podemos continuar permitindo que existam brechas jurídicas para acobertar delitos dos mais infames praticados contra as mulheres
brasileiras.
Gostaria, portanto, neste momento, de fazer um
apelo ao nobre Colega, Senador Pedro Simon, para
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que relate favoravelmente a matéria, com a competência e a seriedade que sempre caracterizam os atos
praticados por V. Exª, para que possamos ver o PLS
n.º 516/2009 aprovado o quanto antes.
Apelo também aos meus colegas Senadores e,
particularmente, às Senadoras, para que nos apoiem
nesta jornada e nos ajudem a extirpar de nosso mundo
jurídico mais esse dispositivo antiquado, que em nada
contribui para construirmos um país mais justo no que
diz respeito à dignidade humana.
Enquanto neste País um malfeitor puder se valer
da letra da lei para ocultar seus crimes, não praticaremos a verdadeira justiça, mas, sim, a iniquidade e a
desonra, sobretudo contra os menos favorecidos, que
não dispõem de recursos para contratar advogados.
Portanto, Sr. Presidente, essas eram as considerações que gostaria de fazer na tarde de hoje na tribuna
desta Casa. E que a sociedade brasileira também se
mobilize, enviando mensagens aos Deputados e Senadores em prol da aprovação desse Projeto de Lei,
que, tenho toda a certeza, beneﬁciará muitas mulheres
do nosso querido Brasil.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
a sessão, que foi coordenada pela Secretária Executiva,
Drª Cláudia Lyra, também pelo Dr. José Roberto e Dr.
João Pedro, com a assistência consistente e permanente do grande servidor-padrão, Zezinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58
minutos.)
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Agenda do Presidente José Sarney
4-3-2010
quinta-feira
17h – Visita ao túmulo do Presidente Tancredo
de Almeida Neves
Igreja São Francisco de Assis em São João
del-Rei
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18h – Reinauguração do Memorial Tancredo
Neves
São João del-Rei
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)
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 **: Período 2007/2015

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

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PT - João Pedro** (S)

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*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Amapá
Maioria-PMDB - Geovani Borges* (S)
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE) (27)

(28)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010
Prazo final prorrogado: 02/09/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM-PI)
Efraim Morais (DEM-PB)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)
(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)
VAGO

(1)

(10,19)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5,29)

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

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,21)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(18)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB-SC)

(23)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1)

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. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
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).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 17/07/2010

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)
Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

1.

(3)

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

(1,2)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

(2)

(1)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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9) CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093
REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)
1
2
3

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

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

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

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(38)

Marcelo Crivella (PRB)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(35)

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

(11,41)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37)

6. Sadi Cassol (PT)

(40)

(29,72)

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(33)

(30)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Geovani Borges (PMDB)

(64,67,88,91)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(1,60,80,85,86,92)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,65,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,60)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,78)

(58,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)
João Tenório (PSDB)

(18,43)

(52)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)
6. José Agripino (DEM)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)
(26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)

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

(17,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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 Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

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

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

1. VAGO

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(33,78)

(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)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

(9,52,88,91)

(6,56)

(51)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(49,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(50,76,79)

(55)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

(24,67,85)

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

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

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

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

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(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. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. VAGO

(9)

(2,3)

(2,11,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(12,14,15)

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(6)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Wellington Salgado de Oliveira

(2,3)

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.
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

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

(30,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,37)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
João Pedro (PT)

(1,15,17,38)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(30)

(17,35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(39)

(30)
(34,47,87,88,89)

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,47)

6. Marina Silva (PV)

(19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)

(59,67)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(61,64)

(56,68,86,93)

Geovani Borges (PMDB)

(54,64,96,99)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(57,64)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,64)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,58,65)

(55,69,78)

(5,63,76)
(46,62,66)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,64)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(40)

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

(44)

(48,82,85,97,98)

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

(42)

(29,73,91)

(28)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(28)

(51)

(43)

(4,52)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)
(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,72)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(50)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(28,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(49)

(25,70,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(45)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

143

144

segunda-feira 1º

ORDEM DO DIA

março de 2010

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, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. 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.
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 Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, 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).
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, 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).
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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 Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, 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.
38. 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.
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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, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador 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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. 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).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, 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).
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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. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
*. 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
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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: VAGO (93)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(34,81,89,92,94)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
Sadi Cassol (PT)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,31)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96)
(35,85,86,87,98,101)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Geovani Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(58,102,105)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

(59)

(56)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)
5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(59,83,88)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,54)

(61)

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

(4,42)

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

(46)

(41)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

José Agripino (DEM)

(13,48)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

7. Cícero Lucena (PSDB)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(25,68,74,75)

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(22,69,75,84,90,97,99)
(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).

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

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

1. VAGO

(7,13)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,14)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(16)

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)

1. VAGO

(3,18)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,20)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,17)

1. VAGO

(17)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM 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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

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

(26)

(7,26,43,45)

(24)

2. César Borges (PR)

(21)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(25)

(23)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(40,47,48,49,54)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Geovani Borges (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(40)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39,50,53)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

(40)

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

(33)

(35)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(30)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(29)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,14)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,27)
(3,31)

(9,32,44,46,51,52)

(4,19)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(15)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,41)

1. Cristovam Buarque

(12,36,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. 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.
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 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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).
27. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador 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).
29. 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.
30. 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. 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).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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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 )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. VAGO

(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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

1. VAGO

(5)

VAGO

(1)

2. VAGO

(5)

VAGO

(6,7,8,9)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. 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).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) 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) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6)
Instalação: 27/10/2009

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

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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 eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (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.
*. 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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
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. João Pedro (PT)

(3)

(4)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(1,5,6,7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

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

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)
3. VAGO

(21)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

1. João Pedro (PT)

(21,53,59,61,64)

(21)

(3,23,48,49,57,65,67)

(cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(41,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(40)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43)

Geovani Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(34,68,72)

5. VAGO

(10,12,33)

(37)

(42)
(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

(2,25)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

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

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

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

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
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Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO

(16)

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

1. Fátima Cleide (PT)

(6)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gilvam Borges (PMDB)

(15,17,18,20)

Valter Pereira (PMDB)

(11)

(3,7,19)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,9)

Mário Couto (PSDB)

(13)

(12)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(8)

1. Cristovam Buarque

(10)

PTB
Sérgio Zambiasi

(14)

1.

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 Direitos Humanos e Legislação Participativa (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. 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 Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
17. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
18. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
19. 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).
20. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

1. VAGO

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1,2)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. 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).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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

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

março de 2010

ORDEM DO DIA

segunda-feira 1º

175

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)
João Pedro (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)

Roberto Cavalcanti (PRB)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(43)
(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Geovani Borges (PMDB)

(2)

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

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

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(8,52)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
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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 (PT)

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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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

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

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

2. Paulo Paim (PT)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

(18,33,56)

4. VAGO

(23)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

6. João Pedro (PT)

(21)

(19)

(17,70,72,73)
(24)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Geovani Borges (PMDB)

(53,76,79)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(29,50)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

5. VAGO

(48,60)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(43)

(3,6,54)

(46)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(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)

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

março de 2010

ORDEM DO DIA

segunda-feira 1º

185

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).

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

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

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

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

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(28)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,27)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(23)

4. VAGO

(25)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(32,45,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,43)

2. Pedro Simon (PMDB)

(42)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(47)

(46)

(44,49,51)

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

(34)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(35)

2. Jayme Campos (DEM)

(38)

(37,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(33)

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

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,30)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,31)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,63,67,70)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49)

(20,60,61,62,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

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

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

(40,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(35,39)

(41,42)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58,72,73)

(13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

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

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

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

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

Renato Casagrande (PSB)

2. Flávio Arns (PSDB)

(18)

(21)
(22,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(20)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,44)

(19,47)

(19,42)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(34)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(39)

(37)

3. Geovani Borges (PMDB)

(7,10,35)

4. VAGO

(38,46)

(8,9,36,45,48,59,61)

(2,53,56,58,60)

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

(28)

(3,23)

(6,12,29)
(31)

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

(1)
(26)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15,24)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(14,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(30)

(25)

(27)

(15,24)

(16,49,62)
(11,15,43)

(5)

1. Fernando Collor

(30)

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, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. 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).
16. 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.
17. 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.
18. 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.
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 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.
21. 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.
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, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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.
25. 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).
26. 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).
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 Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
30. 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).
31. 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).
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 Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. 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).
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 João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
61. 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).
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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

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

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

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
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

(3)

João Pedro (PT-AM)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

VAGO

3. Mão Santa (PSC-PI)

(14)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(9)

1. VAGO

(6)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(11)

4. VAGO

(11)

VAGO

(11)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 22/12/2009
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.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
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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. 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.
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. 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.
10. 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.
11. 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.
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 Gilvam Borges, de acordo com o Requerimento nº 1712, de 2009, licencia-se, para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, pelo prazo de 121 dias, a partir de 22/12/2009.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
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
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(4)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(5,7,8)

PR
Magno Malta (ES)

(1,6,9)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(10)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 01/12/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5. 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).
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
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CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado André de Paula (DEM/PE)

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Deputado Damião Feliciano (PDT-PB) 2

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 21.10.2009)
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1

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
2
O Deputado Damião Feliciano foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, conforme Of.
Pres. nº 288/09-CREDN, de 20.09.09, lido na sessão do Senado Federal de 21.10.09.

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

TITULARES

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

(inciso

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

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
Maioria (PMDB)

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

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

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

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

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

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

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

10

7

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

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

14

5

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. DR. NECHAR (PV/SP)

(Atualizada em 14.10.2009)
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e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

1

Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P,
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de
11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão 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 sessão do SF de 08.10.2009.
14
Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio
Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Damião Feliciano1
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL
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ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
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PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

DAMIÃO FELICIANO
PDT-PB

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 21.10.2009)
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1

O Deputado Damião Feliciano foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, conforme Of. Pres. nº 288/09-CREDN, de 20.09.09, lido na sessão do Senado Federal de 21.10.09.
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