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Notas:
1. Senador Raimundo Colombo indicado Líder do Bloco Parlamentar da Minoria até o dia 6 de maio de 2010, conforme comunicação lida na sessão
deliberativa ordinária de 6 de maio de 2009.
2. Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09, conforme Requerimento
nº 1.041/2009, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 25 de agosto de 2009.
3. Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão deliberativa ordinária de 10 de setembro de 2009, e
filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira, conforme ofício lido na sessão deliberativa ordinária de 8 de outubro de 2009.
4. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão deliberativa ordinária de 17 de
novembro de 2009.
6. Senador Valdir Raupp passou a exercer a Liderança da Maioria, nas hipóteses previstas nos arts. 13 e 14 e no Capítulo X do Título II do Regimento
Interno do Senado Federal, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 12 de novembro de 2009.
7. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão não deliberativa de 23 de novembro de 2009.
8. Senador Jayme Campos retornou ao exercício do mandato em 03.01.10, após encerrar a licença de 130 dias requerida a partir de 26.08.09.
9. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato em 01.04.2010 (DSF de 06/04/10 p. 11774).
10. Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
11. Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010, conforme
Requerimento nº 438/2010, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 4 de maio de 2010.
12. Senador Almeida Lima indicado para a 1ª vaga de Vice-Líder do Bloco da Maioria (OF. GLPMDB nº 86/2010, lido na sessão deliberativa ordinária de
17 de junho de 2010).
13. Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner, conforme comunicação lida na sessão
não deliberativa de 14 de julho de 2010.
14. Senador Antonio Carlos Júnior passou a exercer a Liderança do Democratas, interinamente, enquanto perdurar o afastamento do Senador José
Agripino, nos termos do Ofício publicado em 8.7.2010.
15. Senador Regis Fichtner indicado para a 3ª vaga de Vice-Líder do Bloco da Maioria (OF. GLPMDB nº 114/2010, lido na sessão deliberativa ordinária
de 2 de agosto de 2010).
EXPEDIENTE
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Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Denise Ortega de Baere
Diretora da Secretaria de Taquigrafia
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SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – DECRETOS LEGISLATIVOS
Nºs 502 a 558, de 2010................................
2 – ATA DA 137ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 4 DE AGOSTO DE 2010
2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Pareceres
Nº 1.176, de 2010, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, sobre o Aviso nº 21, de 2008. .............
Nº 1.177, de 2010, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Aviso nº 996, de 2009. ........
Nº 1.178, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício n “S” 19,
de 2010...................................................................
Nº 1.179, de 2010, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 234, de
2010........................................................................
2.2.2 – Comunicações da Presidência
Arquivamento do Aviso nº 21, de 2008, nos termos da conclusão do Parecer nº 1.176, de 2010...
Arquivamento do Aviso nº 996, de 2009,
nos termos da conclusão do Parecer nº 1.177, de
2010........................................................................
2.2.3 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nº 37, de 2010 (nº 1.034/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.603/2010TCU, referente ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito
externo autorizada pela Resolução nº 17, de 2009,
do Senado Federal (TC 016.769/2009-7)...............
Nº 38, de 2010 (nº 1.037/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.609/2010TCU, referente ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito
externo autorizada pela Resolução nº 13, de 2009,
do Senado Federal (TC 016.767/2009-2)...............
Nº 39, de 2010 (nº 1.086/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.666/2010TCU, referente ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito
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externo autorizada pela Resolução nº 1, de 2009,
do Senado Federal (TC 007.469/2009-1)...............
Nº 40, de 2010 (nº 1.121/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.742/2010TCU, referente ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito
interno autorizada pela Resolução nº 94, de 1998,
aditada pela Resolução nº 28, de 2009, do Senado
Federal (TC 022.750/2009-0).................................
2.2.4 – Ofício da Prefeitura Municipal de
São Carlos
Nº S/17, de 2010 (nº 245/2010, na origem), ,
encaminhando documentação pertinente ao cumprimento, por parte daquele Município, dos limites e
parâmetros estabelecidos na referida Lei, referente
ao processo de contratação de parceria públicoprivada para a execução de serviços de limpeza
urbana e atividades correlatas, na modalidade de
concessão administrativa.......................................
2.2.5 – Ofício do Presidente do Banco da
Amazônia
Nº S/18, de 2010 (nº 266/2010, na origem),
encaminhando cópia do processo de prestação de
contas do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte – FNO, com os balanços do Fundo devidamente auditados e outros documentos referentes
ao exercício de 2009. ............................................
2.2.6 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo
Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de
2009. .....................................................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação pelo
Plenário, dos Projetos de Lei do Senado nºs 425 e
487, de 2008; e 442, de 2009. ...............................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas perante a Mesa, ao Projeto de Resolução nº 2, de 2003. . .............................................
2.2.7 – Leitura de requerimento
Nº 745, de 2010, de autoria do Senador Cícero
Lucena, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do ex-Prefeito de Sousa/PB, Mauro Abrantes Sobrinho......................................................................
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2.2.8 – Discursos do Expediente
SENADOR CÉSAR BORGES – Preocupação
com o desenvolvimento da infraestrutura no Estado
da Bahia nos setores: aeroviário, ferroviário e portuário. . ...................................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Denúncias de desvio de verba pública pelo Prefeito
de Salinópolis, no Pará. .........................................
SENADORA MARISA SERRANO – Reflexão sobre a luta pelos direitos humanos no mundo
e sobre o caso da iraniana Sakineh Mohammadi
Ashtiani...................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Comentários acerca de matéria sobre as eleições 2010 intitulada “Menos jovens,.mais idosos”. Apelo à juventude de todo
o país para que participe das eleições deste ano.
Solicitação à Previc, Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, que atenda ao pleito dos
trabalhadores petroquímicos do Rio Grande do Sul.
Relato da aprovação, pela Comissão de Assuntos
Sociais, de projeto que proíbe a utilização de dados
do SPC para a seleção de candidatos que estão à
procura de trabalho. Enumeração de alguns projetos de lei aprovados, cuja relatoria ou autoria são
de S Exª..................................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Expectativa em relação às reformas que serão feitas no Estádio do Morumbi para a Copa do Mundo de 2014.
Posicionamento favorável à ponderação, junto ao
governo do Irã, pela não punição da Srª Sakineh..
SENADOR FERNANDO COLLOR, como Líder – Comentários a respeito do ciclo de audiências
públicas denominado Agenda 2009-2015 – Desafios
Estratégicos Setoriais, realizado pela Comissão de
Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. .....
SENADOR VALTER PEREIRA – Considerações sobre a questão da segurança pública no Brasil. Leitura de editorial do jornal Valor Econômico,
do dia 27 de julho passado.....................................
SENADORA SERYS SLHESSARENKO –
Apelo à Câmara dos Deputados em favor da aprovação da PEC nº 446-A, que trata do piso nacional
dos policiais civis e militares, civis e bombeiros.....
2.2.9 – Leitura de requerimento
Nº 746, de 2010, de autoria do Senador Heráclito Fortes e outros Senhores Senadores, solicitando a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do
prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar
de Inquérito, destinada a apurar a liberação, pelo
Governo Federal, de recursos públicos para ONGs
e Oscips..................................................................
2.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MARCO MACIEL – Reflexão acerca da questão da violência que assola o mundo
todo, assinalando a necessidade de a nova administração federal combatê-la, de modo a garantir o
desenvolvimento do País. ......................................
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SENADOR ANTONIO CARLOS JUNIOR,
como Líder – Comentários sobre o comportamento do presidente Lula, que tem criticado órgãos do
governo federal, e, agora, em recente comício da
candidata Dilma Roussef, o fez em relação ao Senado Federal. Registro de repasses efetuados pelo
governo baiano a ONGs, que, segundo notícias
veiculadas pela imprensa, seriam irregulares........
SENADOR DELCÍDIO AMARAL – Registro da
aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos
de empréstimos para diversos Estados da federação, em especial para o Estado do Mato Grosso do
Sul, os quais serão aplicados em infraestrutura e
gestão.....................................................................
SENADOR FRANCISCO DORNELLES –
Inauguração pela Casa da Moeda do Brasil, nesta
sexta-feira, no Rio de Janeiro, da primeira das duas
novas linhas de produção de cédulas.....................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 Item extrapauta
Parecer nº 1.179, de 2010, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
234, de 2010 (nº 441/2010, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
Senhor Jorge Luiz Macedo Bastos, para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, na vaga do Senhor Francisco
de Oliveira Filho. Aprovado. (Votação nominal).....
2.3.2 Item extrapauta
Parecer nº 598, de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 105, de 2010
(nº 181/2010, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor José Agenor Álvares da
Silva para ser reconduzido ao cargo de Diretor da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária– ANVISA.
Aprovado. (Votação nominal)................................
2.3.3 Item extrapauta
Parecer nº 599, de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 111, de 2010
(nº 201/2010, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Eduardo Marcelo de Lima
Sales para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga
do Senhor Fausto Pereira dos Santos. ..................
2.3.4 – Pronunciamento
SENADOR FRANCISCO DORNELLES – Homenagem pelo transcurso dos 126 anos da 1ª Igreja
Batista do Rio de Janeiro.......................................
2.3.5 Ordem do Dia (continuação)
2.3.6 Item extrapauta
Parecer nº 599, de 2010, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre a Mensagem nº 111, de 2010
(nº 201/2010, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Eduardo Marcelo de Lima
Sales para exercer o cargo de Diretor da Agência
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Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga
do Senhor Fausto Pereira dos Santos. Aprovado.
(Votação nominal)...................................................
2.3.7 Item extrapauta
Parecer nº 1.178, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Edison Lobão, sobre o Ofício nº “S” 19, de 2010 (nº
571/2010, na origem), pelo qual o Superior Tribunal de Justiça submete à deliberação do Senado
a indicação da Ministra Eliana Calmon para compor o Conselho Nacional de Justiça, para o biênio
2010/2012. Aprovado, após usarem da palavra os
Srs. Marcelo Crivella, Renato Casagrande, Magno
Malta, Eduardo Suplicy, César Borges, Mário Couto,
Antonio Carlos Júnior, a Srª Serys Slhessarenko e
o Sr. Flexa Ribeiro. (Votação nominal)....................
2.3.8 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2010Complementar (nº 543/2009, na Casa de origem),
que altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho
de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para
a organização, o preparo e o emprego das Forças
Armadas (cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas). Aprovado, com emendas, após
Pareceres nºs 1.180/10-CCJ (Relator: Senador
Demóstenes Torres) e 1.181/10-Plen (Relator: Senador Heráclito Fortes). (Votação nominal)............
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nº
10, de 2010-Complementar (Parecer nº 1.182/10CDIR). Aprovada. À sanção...................................
2.3.9 Item 31
Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2008
(nº 1.681/1999, na Casa de origem), que regula o
exercício da Profissão de Técnico em Imobilização
Ortopédica e dá outras providências. Aprovada a
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo). .......................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
187, de 2008 (Parecer nº 1.183/10-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados.............................
2.3.10 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 542, de
2009 (nº 1.912/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Bolivariana da Venezuela para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Imposto sobre a Renda, assinada em
Caracas, em 14 de fevereiro de 2005. Aprovado.
À promulgação........................................................
2.3.11 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2010
(nº 1.476/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Honduras sobre Cooperação no Domínio da
Defesa, assinado em Tegucigalpa, em 27 de julho
de 2007. Aprovado. À promulgação.......................
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2.3.12 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2010
(nº 1.662/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Emenda à Convenção que estabelece o Conselho de Cooperação Aduaneira,
adotado em Bruxelas, em 30 de junho de 2007.
Aprovado. À promulgação.....................................
2.3.13 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de
2010 (nº 1.673/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto das Resoluções MSC.201(81);
MSC.202(81); MSC.204(81); MSC.216(82);
MSC.227(82), com as emendas aos Capítulos II-1,
II-2, III, IV, V e XII do Anexo da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no
Mar – SOLAS e ao Protocolo de 1988 à mesma
Convenção. Aprovado. À promulgação..................
2.3.14 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2010
(nº 1.675/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Ata de Fundação da Organização
Ibero-Americana da Juventude-OIJ, adotada pelos
Estados-Membros em 1996, com vistas na autorização para o ingresso do Brasil na OIJ, por meio de
depósito da Carta de adesão junto ao SecretárioExecutivo da mencionada Organização. Aprovado.
À promulgação........................................................
2.3.15 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2010
(nº 1.805/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova a adesão da República Federativa do Brasil
ao texto da Convenção Relativa à Admissão Temporária, também conhecida como Convenção de
Istambul, celebrada em 26 de junho de 1990, sob
os auspícios da Organização Mundial de Aduanas,
e ao texto de seu Anexo A, mediante o exercício do
direito de reserva, em conformidade com o disposto
no artigo 18 do Anexo A e do artigo 29 da Convenção, e seus Anexos B.1, B.2, B.5 e B.6. Aprovado.
À promulgação........................................................
2.3.16 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2010
(nº 1.809/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Benin sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico,
celebrado em Cotonou, em 13 de março de 2009.
Aprovado. À promulgação.....................................
2.3.17 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2010
(nº 1.971/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
de El Salvador sobre Cooperação no Domínio da
Defesa, assinado em Brasília, em 24 de julho de
2007. Aprovado. À promulgação............................
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2.3.18 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2010
(nº 567/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República do Panamá sobre
Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria Penal, assinado
na Cidade do Panamá, em 10 de agosto de 2007.
Aprovado. À promulgação.....................................
2.3.19 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2010 (nº
1.974/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes
entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile,
assinado em Belo Horizonte, em 16 de dezembro de
2004. Aprovado. À promulgação................................
2.3.20 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de 2010
(nº 1.652/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Bolívia
sobre Cooperação no Domínio da Defesa, celebrado
em Brasília, em 14 de fevereiro de 2007. Aprovado.
À promulgação........................................................
2.3.21 Item extrapauta
Projeto de Decreto Legislativo nº 212, de
2010 (nº 299/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto de modificação do Convênio
Constitutivo da Corporação Interamericana de Investimentos. Aprovado. À promulgação................
2.3.22 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2006 (nº
2.854/2003, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza a Universidade Federal de Goiás a alienar, por meio de doação, imóveis à Universidade Federal do Tocantins.
Aprovado. À sanção...............................................
2.3.23 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2007 (nº
4.723/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que inclui a Seção XIII-A Capítulo
II da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
relativa à uniformização de jurisprudência. Aprovada
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo). . .......................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
16, de 2007, (Parecer nº 1.184, de 2010-CDIR).
Aprovado. À Câmara dos Deputados....................
2.3.24 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 307, de 2009 (nº
3.948/2008, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria cargos de Técnico de Laboratório e de Auxiliar de Laboratório no
Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. . Aprovado. À sanção. ...
2.3.25 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2007 (nº
64/1999, na Casa de origem, da Deputada Iara
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Bernardi), que estabelece a admissão tácita de
paternidade no caso em que menciona. Aprovado,
após Parecer nº 1.185, de 2010-PLEN (Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior)..............................
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 31, de 2007 (Parecer nº 1.186, de 2010-CDIR)
Aprovado. À sanção. ............................................
2.3.26 Item extrapauta
Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2009Consolidação, de autoria do Senador Adelmir Santana, que consolida e atualiza a legislação federal
sobre a inscrição e a extinção do registro de empresário e de sociedade empresária. Aprovado,
com emendas. . ....................................................
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 431, de 2009 (Parecer nº 1.187, de 2010-CDIR)
Aprovado. À Câmara dos Deputados....................
2.3.27 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2005 (nº
1.376/2003, na Casa de origem), que dispõe sobre
a política de controle da natalidade de cães e gatos
e dá outras providências. Aprovado, com emenda
e subemenda.........................................................
Redação final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2005, (Parecer
nº 1.188, de 2010-CDIR). Aprovada. À Câmara dos
Deputados..............................................................
2.3.28 Item extrapauta
Requerimento nº 17, de 2010, de autoria do
Senador Roberto Cavalcanti, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda informações do Banco
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
relativas a contratos destinados a financiar projetos
de auto-gestão e co-gestão, no período de 1994 a
1999, discriminando-se as empresas beneficiadas, a
sua localização e o montante de recursos per capita.
Aprovado, nos termos da Emenda nº 1-CCJ. ..........
2.3.29 Item extrapauta
Projeto de Resolução nº 2, de 2003, de autoria
do Senador Paulo Paim, que cria o Programa Jovem
Cidadão Brasileiro no Senado Federal. Aprovada
a Emenda nº 2-CDIR (Substitutivo). ...................
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 2, de
2003 (Parecer nº 1.189, de 2010-CDIR). Adotado
definitivamente, sem votação, nos termos do art.
284, do Regimento Interno. À promulgação...........
2.3.30 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 747, de 2010, da Comissão
Temporária, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
166, de 2010, de autoria do Senador José Sarney,
que requer que seja quadruplicado o prazo para
conclusão dos trabalhos referentes à reforma do
Código de Processo Civil. Aprovado.....................
2.3.31 – Ordem do Dia (continuação)
2.3.32 Item extrapauta
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2009
(nº 1.779/2007, na Casa de origem, do Deputado
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Paulo Piau), que institui, na República Federativa
do Brasil, a data de 30 de junho como sendo o dia
do Fiscal Federal Agropecuário. Aprovado, com
emendas................................................................
Redação final das Emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2009, (Parecer
nº 1.190, de 2010-CDIR). Aprovada. À sanção.....
2.3.33 Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 692, de 2010, lido em sessão anterior. Aprovado..........................................
Requerimento nº 630, de 2010, lido em sessão anterior. Aprovado..........................................
2.4.2 – Discursos
SENADOR MÃO SANTA, como Líder – Críticas ao Governo do Piauí, principalmente com relação às obras não concluídas no Estado..............
SENADOR BELINI MEURER – Registro da
aprovação, ontem, pela Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, de requerimento de autoria de
S. Exª que pede a realização de audiência pública
com a finalidade de discutir a situação das universidades comunitárias no País, especialmente no
que diz respeito à falta de regulamentação dessas
instituições de ensino superior...............................
2.4.3 – Comunicação da Presidência
Transformação da sessão deliberativa de amanhã, quinta-feira, dia 5, em não-deliberativa, tendo
em vista que o Senado Federal esgotou a pauta
prevista para o esforço concentrado.......................
2.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR JOSÉ BEZERRA, como Líder –
Retrospectiva histórica do trabalho desenvolvido por
vários políticos que já representaram o Estado do
Rio Grande do Norte, ressaltando as dificuldades
enfrentadas pelo Estado que S. Exª representa no
relacionamento com o governo federal. ................
SENADOR MAGNO MALTA – Preocupação
com o avanço do consumo de crack no Brasil. Balanço da atividade parlamentar de S. Exª no Senado
Federal. . ................................................................
SENADOR JOSÉ NERY, como Líder – Comentários acerca da repercussão da aplicação da
“Lei da Ficha Limpa” nas eleições de 2010. Relato da situação da educação pública no Estado do
Pará. ......................................................................
SENADOR JORGE YANAI – Lembrança dos
ataques atômicos a Hiroshima e Nagasaki, ocorridos há 65 anos, durante a Segunda Guerra Mundial, homenageando os imigrantes japoneses que
vieram para o Brasil................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES,
como Líder – Preocupação com o momento político
vivido pelo País e o futuro das próximas gerações,
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defendendo a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para aprovar um projeto
de reforma política, que poderia também aprovar a
reforma tributária....................................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Considerações acerca do aumento da violência doméstica
no Brasil, anunciando que apresentará projeto de
lei propondo a criação de Cadastro Nacional dos
Agressores das Mulheres e das Crianças..............
O SR. PRESIDENTE (Senador Paulo Paim) –
Comentários sobre o estudo do Prof. Arno Augustin,
intitulado “Inserção do Rio Grande do Sul no novo
ciclo de crescimento do Brasil”...............................
2.4.5 – Comunicações
Do Vice-Líder do Democratas, no exercício
da Liderança no Senado Federal, comunicando a
cessão de vagas ao Senador José Bezerra, como
titular, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e, de suplente, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. (Ofício nº 51/2010,
de 4 do corrente)..................................................
Do Presidente da Comissão Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado nº
166, de 2010, comunicando a instalação da referida
Comissão. (Ofício nº 1/2010, de 4 do corrente)...
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de substituição de membro na Comissão Temporária destinada a estudar o Projeto de Lei do Senado
nº 166, de 2010. (Ofício nº 102/2010, de 4 do corrente)......................................................................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de substituição de membro, por vaga cedida pelos
Democratas ao Partido, na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte. (Ofício nº 59/2010, de 4 do corrente)......................................................................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de substituição de membro, por vaga cedida pelos
Democratas ao Partido, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. (Ofício nº 60/2010,
de 4 do corrente)..................................................
2.4.6 – Leitura de requerimentos
Nº 748, de 2010, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do Maestro Cussy de Almeida............
Nº 749, de 2010, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do cirurgião-dentista Hamilton Pinto
Costa......................................................................
2.4.7 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2010,
de autoria do Senador Alfredo Nascimento, que
altera a Lei n] 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica da Saúde), para tornar obrigatória a
existência do Programa Saúde da Família em municípios com mais de quarenta mil habitantes........
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Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2010,
de autoria do Senador Paulo Paim, que institui o
Programa Bolsa de Permanência Universitária......
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2010,
de autoria do Senador Romero Jucá, que altera
dispositivos da Lei nº 8.218, de 1991, com vistas a
estabeler justiça na aplicação de multas aos contribuintes que descumprirem obrigações acessórias
tributárias................................................................
Projeto de Resolução nº 45, de 2010, de autoria do Senador João Tenório, que suspende, por
doze meses, o pagamento dos serviços da dívida
do Estado de Alagoas junto à União......................
2.4.8 – Ofícios de Ministros de Estado
Nº 10, de 30 de abril de 2009, do Ministro das
Relações Exteriores, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 10, de 2009, da
Senadora Kátia Abreu............................................
Nº 54, de 13 de julho último, do Ministro de
Estado da Previdência Social, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 193, de
2010, do Senador Alvaro Dias................................
Nº 111, de 20 de julho último, do Ministro de
Estado da Educação, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 1.501, de 2009,
do Senador João Vicente Claudino........................
Nº 385, de 20 de julho último, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 319, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.................................
Nº 409, de 26 de julho último, do Ministro de
Estado da Educação, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 1.478, de 2009,
do Senador José Nery............................................
Nº 1.171, de 21 de julho último, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, solicitando dilatação
de prazo para encaminhamento das informações
em resposta ao Requerimento nº 46, de 2010, do
Senador Raimundo Colombo..................................
Nº 1.172, de 21 de julho último, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, solicitando dilatação
de prazo para encaminhamento das informações
em resposta ao Requerimento nº 1.498, de 2009,
do Senador José Agripino......................................
Nº 5.942, de 15 de julho último, do Ministro
de Estado das Cidades, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 280, de 2010, da
Senadora Lúcia Vânia. . .........................................
2.4.9 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 277, de 21 de julho último, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 299, de 2010, do
Senador Jefferson Praia.........................................
Nº 1.067, de 13 de julho último, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando informações
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em resposta ao Requerimento nº 368, de 2010, do
Senador Arthur Virgílio............................................
Nº 1.091, de 16 de julho último, do Ministro
de Estado da Saúde, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 190, de 2010, do
Senador Eduardo Suplicy. .....................................
2.4.10 – Comunicação
Da Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 197, de
2004, e sua inclusão na pauta da próxima reunião,
para apreciação em turno suplementar. (Ofício nº
130/2010, de 3 do corrente).................................
2.4.11 – Comunicação da Presidência
Abertura de prazo para oferecimento de emendas até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, ao Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 197, de 2004....................................
2.4.12 – Ofício do Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Nº 34, de 2010-CN (nº 854/2010, na origem),
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao
segundo trimestre de 2010. Estabelecimento de
calendário para tramitação da matéria, que vai à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.........................................................
2.4.13 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “Meus queridos ditadores”, publicada
na revista IstoÉ, edição de 14 de julho último........
SENADOR PAPALÉO PAES – Preocupação
com as deficiências que vitimam, ainda hoje, os
serviços públicos de saúde em todo o País. .........
SENADOR RENAN CALHEIROS – Proposta
de inclusão, na pauta do esforço concentrado que
Senado está realizando, de proposta de emenda à
Constituição, de autoria de S. Exª, que vincula recursos orçamentários para a segurança pública....
2.5 –ENCERRAMENTO
3 – EMENDAS
Nºs 1 e 2, apresentadas ao Projeto de Lei nº
31, de 2010.............................................................
4 – ATAS
4.1 – MESA DO SENADO FEDERAL
Ata da 2ª Reunião, realizada em 9 de junho
de 2010...................................................................
Ata da 3ª Reunião, realizada em 22 de junho
de 2010...................................................................
Ata da 4ª Reunião, realizada em 23 de junho
de 2010...................................................................
5 – ATOS ADMINISTRATIVOS
5.1 – ATO DO PRESIDENTE
Nº 246, de 2010............................................
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6 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 4.8.2010
SENADO FEDERAL
7 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
8 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
9 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
10 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
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CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
CONGRESSO NACIONAL
12 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 502, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de
30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), o programa de trabalho “26.782.0238.7E95.0056
– construção de contorno rodoviário – no
Município de Boa Vista (Sul e Norte) (KM
496,10 – KM 524,10) – na BR-174 – no Estado de Roraima – no Estado de Roraima
– Segmento: Km 496,10 – Km 524,10, extensão de 28,67 Km – CONSTRUÇÃO DO
CONTORNO RODOVIÁRIO DE BOA VISTA
– BR-174 – RR.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos
Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008 (LOA/2009), a obra vinculada ao
“26.782.0238.7E95.0056 – construção de contorno
rodoviário – no Município de Boa Vista (sul e norte)
(KM 496,10 – KM 524,10) – na BR-174 – no Estado
de Roraima – no Estado de Roraima – Segmento: Km
496,10 – Km 524,10, extensão de 28,67 Km – construção do contorno rodoviário de Boa Vista – BR-174
– RR, Contrato 0035/2007 – Restauração e Duplicação
da BR-174 Sul, Segmento Km 505,00 – Km 495,80,
extensão de 9,20 Km; Pavimentação da BR-174 – Contorno Oeste de Boa Vista.”
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 503, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, o “Programa de Trabalho 26.782.1457.10KR.0015 – CONSTRUÇÃO
DE TRECHO RODOVIÁRIO – MARABÁ – AL-

TAMIRA, NA BR 230, NO ESTADO DO PARÁ,
(PAC) BR-230/PA Construção Marabá – Altamira – Itaituba/Anel viário de Itaituba.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos
Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro
de 2008 (LOA/2009), a obra vinculada ao “Programa
de Trabalho 26.782.1457.10KR.0015 – CONSTRUÇÃO
DE TRECHO RODOVIÁRIO – MARABÁ – ALTAMIRA,
NA BR 230, NO ESTADO DO PARÁ, (PAC) BR-230/PA
Construção Marabá – Altamira – Itaituba/Anel viário de
Itaituba, contratos PD/2-0003/2001, PD/2-009/01-00,
PD/2-032/00-00, PD/2-033/00-00, PD/2-034/00-00 e
PD/2-035/00-00 e Projeto Básico”.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 504, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/2008
(LOA/2009), o programa de Trabalho nº
26.782.1459.7626.0024-ADEQUAÇÃO DE
TRECHO RODOVIÁRIO – NATAL – DIVISA
RN/PB – NA BR-101 – NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 39.252
(Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº
11.897/2008 (LOA/2009), o “Programa de Trabalho nº
26.782.1459.7626.0024 – ADEQUAÇÃO DE TRECHO
RODOVIÁRIO – NATAL – DIVISA RN/PB – NA BR-101
– NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – PAC BR-101/
RN – ADEQUAÇÃO TRECHO NATAL – DIVISA RN/
PB, Contrato 250/2006-00, Execução dos serviços de
restauração, duplicação e obras de artes especiais do

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Lote 2 da BR/101-NE”, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 39.252 (Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 505, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/2008
(LOA/2009), o programa de Trabalho nº
26.782.1459.7435.0026-ADEQUAÇÃO DE
TRECHO RODOVIÁRIO – DIVISA PB/PE –
DIVISA PE/AL-NA BR-101 – NO ESTADO
DE PERNAMBUCO – NO ESTADO DE PERNAMBUCO, Contratos 13/2007, 136/2001-00,
140/2001-00, 141/2001-00 e 235/2006-00, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária
39.252 (Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes – DNIT).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº
11.897/2008 (LOA/2009), o “Programa de Trabalho
nº 26.782.1459.7435.0026-ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO – DIVISA PB/PE – DIVISA PE/
AL-NA BR-101 – NO ESTADO DE PERNAMBUCO –
NO ESTADO DE PERNAMBUCO, Contratos 13/2007,
136/2001-00, 140/2001-00, 141/2001-00 e 235/200600, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária
39.252 (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT)”.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 506, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/2008
(LOA/2009), o subtítulo “Implantação do Pe-
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rímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz
do Apodi com 3.000 Ha – no Estado do Rio
Grande do Norte, sob responsabilidade
da UO 53.101 – Ministério da Integração
Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº
11.897/2008 (LOA/2009), subtítulo “Implantação do
Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodi
com 3.000 Ha – no Estado do Rio Grande do Norte”,
contrato PGE-13/2002, sob responsabilidade da UO
53.101 – Ministério da Integração Nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 507, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da Lei
nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
26.781.0631.1F53.0016 – CONSTRUÇÃO
DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ
– NO ESTADO DO AMAPÁ (Unidade Orçamentária: 52212 – INFRAERO).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009) o subtítulo 26.781.0631.1F53.0016 –
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ – NO
ESTADO DO AMAPÁ, Contratos 045-ST/2006/0031 e
061-EG/2004/0031, sob responsabilidade da Unidade
Orçamentária 52212 – INFRAERO.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 508, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da Lei
nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
26.782.0220.2834.0014 – RESTAURAÇÃO
DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE
RORAIMA, (PAC) Restauração de Rodovias
Federais no Estado de Roraima, Contratos
60 e 61/2006 (Unidade Orçamentária: 39252
– Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), o subtítulo 26.782.0220.2834.0014 – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO
DE RORAIMA, (PAC) Restauração de Rodovias Federais no Estado de Roraima, Contratos 60 e 61/2006,
sob a responsabilidade da Unidade Orçamentária
39252 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 509, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da Lei
nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
23.695.1166.0564.0001 – APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA –
NACIONAL (LOA 2006) Infra-Estrutura Turística em Porto Velho – RO (Unidade Orçamentária: 54101 – Ministério do Turismo).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), o subtítulo 23.695.1166.0564.0001 –
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA – NACIONAL (LOA 2006) Infra-Estrutura
Turística em Porto Velho – RO, Contratos 435209, 48/
PGM/2002, 448395 e Projeto Básico, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 54101 – Ministério
do Turismo.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 510, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da Lei
nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
10.846.1214.0808.0446 – ESTRUTURAÇÃO
DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – CACOAL
– RO Hospital Municipal de Cacoal-RO (Unidade Orçamentária: 36901 – Fundo Nacional de Saúde).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), o subtítulo 10.846.1214.0808.0446 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – CACOAL – RO Hospital Municipal de Cacoal-RO, Edital 001/2007, Contratos 091/1991-PGE, 149/PGE-2007 e Obra s/nº, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária 36901
– Fundo Nacional de Saúde.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 511, DE 2010
Altera o Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da
Lei nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
18.544.0515.3735.0031 – Construção da
Barragem Congonhas no Estado de Minas
(Unidade Orçamentária: 53204 – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
– DNOCS).
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam liberados os recursos financeiros alocados ao subtítulo 18.544.0515.3735.0031 – Construção
da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais, sob
responsabilidade da UO 53204 – Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas – DNOCS, para realização dos
estudos técnicos necessários à obtenção de licenças ambientais, pagamento de indenizações fundiárias e conclusão dos projetos de engenharia mantendo-se, no entanto,
o bloqueio de repasses ao Contrato PGE-09/2002 (execução das obras civis) até que as exigências ambientais
sejam cumpridas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 26.785.0289.11SM.0023 –
IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL DE PECÉM (CE) NO
ESTADO DO CEARÁ, cuja denominação oficial atual
corresponde ao PT 26.785.0290.11SM.0023 relativo
à “Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3, em Pecém (CE) no Estado do
Ceará”, Edital 0.222.262.06-8 e Contrato 4600219150,
sob a responsabilidade da Unidade Orçamentária 32230
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 512, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), com fulcro no art. 96 da Lei
nº 11.768/08 (LDO/2009), o subtítulo
26.782.0237.7224.0107 – RESTAURAÇÃO
DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-235 NO
ESTADO DE TOCANTINS TRECHO PEDRO
AFONSO – DIVISA TO/MA – TO, BR-235/TO
– Construção Divisa TO/MA – Divisa TO/PA,
Contratos 184/2000, 185/2000 e Obra (Unidade Orçamentária: 39252 – Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
– DNIT).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei nº 11.897/08
(LOA/2009), o subtítulo 26.782.0237.7224.0107 – RESTAURAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-235
NO ESTADO DE TOCANTINS TRECHO PEDRO AFONSO – DIVISA TO/MA – TO, BR-235/TO – Construção
Divisa TO/MA – Divisa TO/PA, Contratos 184/2000,
185/2000 e Obra, sob a responsabilidade da Unidade Orçamentária 39252 – Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

DECRETO LEGISLATIVO Nº 513, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897,
de 30 de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº
26.785.0289.11SM.0023 – IMPLANTAÇÃO
DO TERMINAL DE PECÉM (CE) NO ESTADO
DO CEARÁ, cuja denominação oficial atual
corresponde ao PT 26.785.0290.11SM.0023
relativo à “Implantação de Terminal de Derivados com Capacidade de 150 mil m3,
em Pecém (CE) no Estado do Ceará”, de
responsabilidade da Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRAS, Unidade Orçamentária 32230.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 514, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº 16.451.1128.0634.0020
– CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO BAIRRO BANANEIRANA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA NO ESTADO DA BAHIA
Melhoria de Habitabilidade de Assentamentos Precários – BA, Contrato 055/2006, sob
responsabilidade da Unidade Orçamentária
56902 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 16.451.1128.0634.0020 –
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – MELHORIAS DAS
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO BAIRRO BANANEIRANA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA NO ESTADO DA BAHIA Melhoria de Habitabilidade de Assentamentos Precários – BA, Contrato 055/2006, de responsabilidade da Unidade Orçamentária 56902 Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 515, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897,
de 30 de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº
18.544.0515.11ON.0022 – CONSTRUÇÃO DA
ADUTORA DO SUDESTE PIAUIENSE COM
147 KM NO ESTADO DO PIAUÍ NO ESTADO
DO PIAUÍ – Implantação do Sistema Adutor
do Sudeste Piauiense, Contratos 91/2006
e 178/2006, sob a responsabilidade das
Unidades Orçamentárias 53101 Ministério
da Integração Nacional, 53201 CODEVASF
e 53204 Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas – DNOCS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 18.544.0515.11ON.0022
– CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO SUDESTE
PIAUIENSE COM 147 KM NO ESTADO DO PIAUÍ NO
ESTADO DO PIAUÍ – Implantação do Sistema Adutor
do Sudeste Piauiense, Contratos 91/2006 e 178/2006,
sob a responsabilidade das Unidades Orçamentárias
53101 Ministério da Integração Nacional, 53201 CODEVASF e 53204 Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas – DNOCS.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 516, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897,
de 30 de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº
18.541.0497.3041.0004 – PROJETOS PARA
PREVENÇÃO DE ENCHENTES / CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO POTY – TERESINA – PI (AV. MARGINAL LESTE) – Av.
Marginal Leste – Controle Enchentes Rio
Poty – Teresina, o achado “execução orçamentária irregular”, sob responsabilidade
da Unidade Orçamentária 44101 Ministério
do Meio Ambiente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 18.541.0497.3041.0004 –
PROJETOS PARA PREVENÇÃO DE ENCHENTES /
CONTROLE DE ENCHENTES NO RIO POTY – TERESINA – PI (AV. MARGINAL LESTE) – Av. Marginal
Leste – Controle Enchentes Rio Poty – Teresina, o
achado “execução orçamentária irregular”, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 44101 Ministério
do Meio Ambiente.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 517, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº 26.782.0220.3E33.0032
– RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS – VITÓRIA – DIVISA ES/MG – NA BR-
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262 – NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – Adequação
de Acessos Rodoviários no Corredor Leste
BR-262/ES – em Vitória (Sul), Contrato PG018/98, sob responsabilidade da UO 39252
Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI ‑ Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008
– o Programa de Trabalho nº 26.782.0220.3E33.0032
– RECUPERAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS –
VITÓRIA – DIVISA ES/MG – NA BR-262 – NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – Adequação de Acessos Rodoviários no
Corredor Leste BR-262/ES – em Vitória (Sul), Contrato
PG-018/98 – Execução de Obras de Melhoramentos
e restauração, com duplicação de via, restauração da
pista existente, na BR-262/ES, trecho km 10,1 – km
19,3, sob responsabilidade da UO 39252 Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.
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CAIS SUL E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE ITAQUI (MA)
– NO ESTADO DO MARANHÃO – PAC) CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100 E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE
ITAQUI – MA, Contrato 80/2006-EMAP, sob responsabilidade da UO 20128 Secretaria Espec. Porto/PR.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 519, DE 2010
Inclui no Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº 26.782.1461.7K23.0056
– Construção de Trecho na BR – 487, no
Estado do Paraná, entre os Municípios de
Porto Camargo e Campo Mourão, com extensão de 170 Km, Contratos 171/98 Lote
2 e PG-143/99-00, sob responsabilidade do
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – Dnit.

Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº 26.784.1457.7F21.0021
– CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100, ALARGAMENTO DO CAIS SUL E AMPLIAÇÃO
DO PORTO DE ITAQUI (MA) – NO ESTADO
DO MARANHÃO – PAC) CONSTRUÇÃO DO
BERÇO 100 E AMPLIAÇÃO DO PORTO DE
ITAQUI – MA, Contrato 80/2006-EMAP, sob
responsabilidade da UO 20128 Secretaria
Espec. Porto/PR.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica incluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 26.782.1461.7K23.0056 –
CONSTRUÇÃO DE TRECHO DA BR – 487, NO ESTADO DO PARANÁ, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PORTO
CAMARGO E CAMPO MOURÃO, COM EXTENSÃO
DE 170 KM, Objeto: Contrato 171/98 Lote 2 – Construção e pavimentação de 21,10 Km, Objeto: Contrato
PG-143/99-00 – supervisão, coordenação e controle
da construção da rodovia no trecho entre Cruzeiro do
Oeste e Campo Mourão, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 39252 Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI ‑ Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008,
o Programa de Trabalho nº 26.784.1457.7F21.0021 –
CONSTRUÇÃO DO BERÇO 100, ALARGAMENTO DO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 518, DE 2010

39860

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 520, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30
de dezembro de 2008, obras relativas ao Programa de Trabalho nº 26.781.0631.1F54.0033
– REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL
DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PÁTIOS DO AEROPORTO SANTOS
DUMONT (RJ) – NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO – (PAC), MELHORAMENTOS NO
AEROPORTO SANTOS DUMONT – RJ, sob
responsabilidade da 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária –
INFRAERO.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI ‑ Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades
Graves, da Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008
– o Programa de Trabalho nº 26.781.0631.1F54.0033
– REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PÁTIOS DO
AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) – NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – (PAC), MELHORAMENTOS
NO AEROPORTO SANTOS DUMONT – RJ, sob responsabilidade da 52212 Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária – INFRAERO.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 521, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº
12.214, de 2010 (LOA 2010), o subtítulo
12.363.1062.1H10.0001/2009 – EXPANSÃO
DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NACIONAL
– Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica – MA, da Unidade Orçamentária 26101 – Ministério da
Educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI da Lei
nº 12.214, de 2010 (LOA 2010), o subtítulo
12.363.1062.1H10.0001/2009 – EXPANSÃO DA REDE
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FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA NACIONAL – Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica – MA, da Unidade
Orçamentária 26101 – Ministério da Educação.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 522, DE 2010
Exclui do Anexo VI da Lei nº 12.214, de
26 de janeiro de 2010, o Programa de Trabalho 20.607.0379.1836.0052/2000 – Construção de obras de infraestrutura de irrigação
de uso comum – Malhada dos Bois – Construção da Adutora Serra da Batateira, no
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica excluído do Anexo VI – Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves, da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010,
o Programa de Trabalho 20.607.0379.1836.0052/2000
– Construção de obras de infraestrutura de irrigação
de uso comum – Malhada dos Bois – Construção da
Adutora Serra da Batateira, no Estado da Bahia.
Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o
acompanhamento físico-financeiro da execução das
obras mencionadas no art. 1º deste Decreto Legislativo,
encaminhando relatório à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Congresso Nacional, 20 de julho de 2010. – Senador José Sarney, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 523, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMU-
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NITÁRIA, ARTÍSTICA E CULTURAL DE REALEZA – ARACOACRE para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Realeza, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 516, de 29 de agosto de 2008, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária,
Artística e Cultural de Realeza – ARACOACRE para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Realeza, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 524, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DA CULTURA, ESPORTE
E LAZER DE FAZENDA RIO GRANDE para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fazenda Rio Grande,
Estado do Paraná.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 525, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO PEDRA NEGRA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ijaci, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.110, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação dos Moradores do Bairro Pedra Negra para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ijaci, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 526, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE
CIANORTE – ACIANORT para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cianorte, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 189, de 22 de abril de 2009, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário
da Cultura, Esporte e Lazer de Fazenda Rio Grande
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 913, de 22 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Cianorte – ACIANORT
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cianorte, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 527, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE
QUARTO CENTENÁRIO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Quarto Centenário, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 871, de 19 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Quarto Centenário para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Quarto Centenário, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 528, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA SCHROEDER STRASSE FM para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Schroeder, Estado de Santa
Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 987, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Rádio Comunitária Schroeder
Strasse FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 529, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA CIDADE DE AVANHANDAVA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Avanhandava,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.080, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação do Movimento de
Radiocomunicação da Cidade de Avanhandava para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Avanhandava, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 530, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO AÇÃO MORRO DO OURO
– AMO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apiaí, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 948, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Ação Morro do Ouro
– AMO para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Apiaí, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 531, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E SOCIAL DO
DISTRITO DE RUBIÃO JÚNIOR para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 533, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA
DE BOTUCATU para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 947, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Educativa e Social do Distrito de Rubião Júnior para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 975, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação de Rádio Comunitária de
Botucatu para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 532, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 534, DE 2010

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à rádio PLANALTO DE PERDIZES
ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO ASTRAL DE DIFUSÃO CULTURAL E EDUCACIONAL, COMUNITÁRIA DE
JANDIRA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jandira,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de junho de 2009, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 15 de março de 2001, a concessão outorgada à Rádio Planalto de Perdizes Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Perdizes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 717, de 23 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Astral de Difusão Cultural
e Educacional, Comunitária de Jandira para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jandira,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 535, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 537, DE 2010

Aprova o ato que outorga concessão
à BEIJA-FLOR RADIODIFUSÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de São Domingos
do Capim, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de julho de 2009, que outorga concessão à Beija-Flor Radiodifusão Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
São Domingos do Capim, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 536, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DE FRANCA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Franca, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 904, de 22 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Franca para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Franca, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
– SP para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Águas da Prata,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.046, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária da Estância
Hidromineral de Águas da Prata – SP para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas
da Prata, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 538, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização à
ONG – SOCIEDADE VIVA MOSQUEIRO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belém, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 258, de 6 de maio de 2009, que outorga
autorização à ONG – Sociedade Viva Mosqueiro para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 539, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 541, DE 2010

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE
ALENQUER para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alenquer,
Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.104, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária de
Alenquer para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alenquer, Estado do Pará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 540, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
CULTURAL, ARTÍSTICO E SOCIAL “COMUNIDADE” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Suzanópolis,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 679, de 14 de outubro de 2008, que outorga
autorização à Associação do Desenvolvimento Cultural,
Artístico e Social “Comunidade” para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Suzanópolis,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Aprova o ato que outorga permissão
à SISTEMA INTEGRADO DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nuporanga, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.002, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
permissão à Sistema Integrado de Radiocomunicação
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Nuporanga, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 542, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CIDADANIA
EM AÇÃO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espírito
Santo do Pinhal, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 960, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária Cidadania em
Ação para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 543, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 545, DE 2010

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA
FAMÍLIA DE JATAÍ para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Jataí, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.093, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária Família
de Jataí para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jataí, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 544, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização à
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA
PORTAL DO ARAGUAIA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nova Crixás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.134, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação de Difusão Comunitária Portal
do Araguaia para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Crixás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à EMPRESA FLUMINENSE
DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de julho de 2009, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Empresa Fluminense de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 546, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE COMUNICAÇÃO DE SANTA TEREZINHA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado
de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.128, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Beneficente e de
Comunicação de Santa Terezinha para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 547, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 549, DE 2010

Aprova o ato que outorga permissão à
SOCIEDADE RÁDIO VANGUARDA LIMITADA
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Dom Aquino, Estado de Mato Grosso.

Aprova o ato que outorga permissão à
RÁDIO ULTRA FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Maricá, Estado do
Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 79, de 25 de março de 2009, que outorga
permissão à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Dom Aquino, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 172, de 4 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Maricá, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 548, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 550, DE 2010

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITÁRIA FREXEIRENSE para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Escada, Estado de Pernambuco.

Aprova o ato que outorga permissão
à ORGANIZAÇÃO CONDINHO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Santa
Vitória, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 965, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Cultural e Comunitária Frexeirense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Escada, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.023, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
permissão à Organização Condinho Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Santa Vitória, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 551, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 553, DE 2010

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à EMPRESA PAULISTA DE
TELEVISÃO S.A. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO TV DO AMAZONAS ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de junho de 2009, que renova por 15
(quinze) anos, a partir de 7 de maio de 2006, a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de junho de 2009, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 20 de junho de 2003, a
concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 552, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 554, DE 2010

Aprova o ato que outorga permissão
à RÁDIO LITORAL NORTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Piedade,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 84, de 25 de março de 2009, que outorga
permissão à Rádio Litoral Norte Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Piedade, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DE RADIODIFUSÃO ALTERNATIVA DE TUPARENDI
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tuparendi, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 205, de 22 de abril de 2009, que outorga
autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Alternativa de Tuparendi para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tuparendi, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 555, DE 2010

DECRETO LEGISLATIVO Nº 557, DE 2010

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA BENJAMIN
CONSTANT DO SUL para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 681, de 14 de outubro de 2008, que outorga
autorização à Associação Cultural de Rádio Difusão
Comunitária Benjamin Constant do Sul para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Benjamin
Constant do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 556, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO DE PUTINGA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Putinga, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 442, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à Associação Cultural de Radiodifusão de
Putinga para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Putinga, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA DE IBIRUBÁ (ACI) para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ibirubá, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 452, de 28 de julho de 2009, que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá (ACI)
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ibirubá, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 558, DE 2010
Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO SINIMBUENSE PARA O
DESENVOLVIMENTO CULTURAL – ASSINDESC para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sinimbu, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.079, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Sinimbuense para
o Desenvolvimento Cultural – ASSINDESC para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sinimbu, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de julho de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 137ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de agosto de 2010
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA
Presidência dos Srs. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Heráclito
Fortes e Mão Santa, da Sra. Rosalba Ciarlini e dos Srs. João Faustino e Paulo Paim
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 14 HORAS E
ENCERRA-SE ÀS 21 HORAS E 46 MINUTOS)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 1.176, de 2010, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 21, de 2008.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões,
encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Foi encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.177, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Aviso nº 996, de 2009, do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº
1.629/2009-TCU-Plenário, bem como Relatório e Voto
que o fundamentam, referente ao exame da operação
de crédito entre o município de Manaus e a Corporação
Andina de Fomento – CAF, nos termos da Resolução
nº 33, de 2008, do Senado Federal. A Presidência,
em cumprimento às suas conclusões, encaminha a
matéria ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 37, de 2010 (nº 1.034/2010, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.603/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito externo autorizada pela Resolução nº 17, de 2009,
do Senado Federal (TC 016.769/2009-7)
– nº 38, de 2010 (nº 1.037/2010, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.609/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito externo autorizada pela Resolução nº 13, de 2009,
do Senado Federal (TC 016.767/2009-2);
– nº 39, de 2010 (nº 1.086/2010, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.666/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito externo autorizada pela Resolução nº 1, de 2009,
do Senado Federal (TC 007.469/2009-1); e
– nº 40, de 2010 (nº 1.121/2010, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 1.742/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito interno autorizada pela Resolução nº 94, de 1998,
aditada pela Resolução nº 28, de 2009, do Senado Federal (TC 022.750/2009-0).
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os Avisos, que acabam de ser lidos,
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serão apensados aos processados das respectivas
Resoluções e vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/17,
de 2010 (nº 245/2010, na origem), da Prefeitura Municipal de São Carlos, encaminhando, nos termos do
§1º do art. 28 da Lei 11.079, de 2004, documentação
pertinente ao cumprimento, por parte daquele Município, dos limites e parâmetros estabelecidos na referida
Lei, referente ao processo de contratação de parceria
público-privada para a execução de serviços de limpeza urbana e atividades correlatas, na modalidade de
concessão administrativa.
A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/18,
de 2010 (nº 266/2010, na origem), do Presidente do
Banco da Amazônia, encaminhando, nos termos do
art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, cópia do processo
de prestação de contas do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, com os balanços do
Fundo devidamente auditados e outros documentos
referentes ao exercício de 2009.
A matéria vai à Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2009
(nº 791/2007, na Casa de origem, do Deputado Walter Ihoshi), que acrescenta parágrafos ao art. 18 do
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei
de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com emendas, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2008, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que define
limites para o porte de arma de fogo concedido
a integrantes e órgãos públicos e empregados
de empresa de segurança privada e de transporte de valores, no caso de exercício do direito
de greve;
– Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2008, de
autoria do Senador Gilvam Borges, que veda o
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porte e uso de armas letais pelo policiamento
ostensivo em eventos públicos, esportivos, religiosos, recreativos e afins; e
– Projeto de Lei do Senado nº 442, de 2009, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que altera
a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, para
estabelecer que o agravo a que alude o § 1º do
art. 557 deverá se restringir à demonstração de
inexistência dos pressupostos que autorizam o
julgamento monocrático do recurso e dá outras
providências.
Tendo sido rejeitados em apreciação terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
as matérias vão ao Arquivo.

Agosto de 2010

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução do
Senado nº 2, de 2003, de autoria do Senador Paulo
Paim, que cria o Programa Jovem Cidadão Brasileiro
no Senado Federal.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Collor de Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – À Mesa já chegou uma solicitação para que eu possa falar em nome
da Liderança do PTB, por favor? Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Já chegou, e o senhor está inscrito pela
Liderança do PTB. É o segundo inscrito para falar pela
liderança. O primeiro inscrito é o Senador Mário Couto,
para quem também já chegou a autorização.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela
ordem, Srª Presidente. Para uma comunicação parlamentar.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.)
– Comunicação parlamentar.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Comunicação parlamentar, primeiro inscrito. Eu sou a segunda inscrita, o que já tinha anunciado há bastante tempo.
Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB.
Pela ordem.) – Comunicação inadiável, gostaria da
minha inscrição.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Terceiro inscrito para uma comunicação
inadiável.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Inscrição para assunto inadiável, Srª Presidente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Para uma comunicação inadiável, quem é o segundo,
Srª Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A segunda sou eu, porque já tinha
anunciado antes...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Perfeito.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – ...e eu não podia estar com o microfone...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Isso. Com o maior respeito.
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Srª Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senador Neuto De Conto era o quarto
inscrito para uma comunicação inadiável. Como não
tem, fica como suplente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Presidente, só para constar em ata o meu pedido de inscrição. Só para constar em ata, para ficar registrado o
meu pedido para falar pela liderança do meu partido.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor está inscrito pela Liderança do
PSDB como primeiro líder inscrito para falar hoje.
Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem.) – Pediria a minha inscrição pela Liderança do Democratas.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela Liderança do Democratas, o Senador Antonio Carlos Júnior é o terceiro inscrito.
O quarto inscrito é o Senador Mão Santa, pela
Liderança do PSC.
Pela inscrição, com a palavra, o Senador César
Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, tem sido uma constante
no meu mandato defender os interesses do meu Estado, defender os interesses do Estado da Bahia, do
povo da Bahia que aqui me colocou.
Tive a honra de ser Governador daquele Estado
no período de 1998 a 2002. Àquela época, implantamos
o complexo industrial automotivo do Nordeste brasileiro em Camaçari, a indústria automobilística da Ford,
que tenho a satisfação de dizer que foi um sucesso.
Prevíamos que a Bahia dobraria o seu Produto Interno
Bruto, e isso está comprovado por informações da SEI
e da Coordenação de Contas Regionais.
Em 2002, a Bahia tinha um PIB total, em valores correntes, de R$60,672 bilhões. Em 2009, tinha
R$128,169 bilhões. O PIB per capita do Estado, que era
de R$4.525,00 (valores correntes), passou, em 2009,
para R$8.913,00. Portanto, mostra um acerto da política de desenvolvimento do Estado, gerando emprego
e renda para o povo baiano. E a Bahia destacando-se,
no cenário nacional, como sexta maior economia entre
os 27 Estados da nossa Federação.
Claro que persistem as desigualdades sociais!
Claro que persistem os índices socioeconômicos ainda em desvantagem para o nosso Estado e, eu diria,
Srª Presidente, para toda a Região Nordeste brasileira.
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Isso revelou recente estudo do Ipea de que aqui falei.
Mas nós sempre lutamos para que a Bahia crescesse, se desenvolvesse. E, para que qualquer Estado,
assim como o de V. Exª, Mato Grosso, se desenvolva,
sabe V. Exª que é essencial infraestrutura. Se não tivermos infraestrutura, surgem gargalos intransponíveis para o desenvolvimento do setor produtivo, do
setor privado.
E o que venho tratar hoje, aqui à tarde, é exatamente esta questão: é que, lamentavelmente, não
tenho visto nos últimos anos, nos últimos oito anos, o
desenvolvimento da infraestrutura do Estado da Bahia
nos diversos setores.
Começo a relatar a questão dos aeroportos. Temos 60 aeroportos, 20 interditados. O aeroporto da
capital, que é um dos maiores do País, o quinto em
movimento do País, nós o ampliamos. O Estado participou com recursos próprios, junto com a Infraero, através do Programa Prodetur, para que o Aeroporto Luís
Eduardo Magalhães fosse ampliado. Ele foi ampliado
e inaugurado em 2002. Pois bem, já ultrapassou a sua
capacidade. Nós o ampliamos, prevendo um horizonte
de dez anos, quando ele estaria atendendo cinco milhões, seis milhões de passageiros. Hoje, já estamos
atendendo sete milhões! O Aeroporto de Salvador já
opera mediante slots: é preciso ter o momento certo
de decolar de Salvador; você não consegue decolar
na hora em que você deseja.
Muito bem, aqui está o jornal A Tarde noticiando:
“Aumento da demanda faz do aeroporto principal gargalo para a Copa de 2014”, e Salvador vai sediar. Nós
vamos ter a honra de sediar, como subsede, eventos
e jogos da Copa do Mundo de 2014.
Com uma estrutura para receber cerca de
6 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto
Luís Eduardo Magalhães já ultrapassou a sua
capacidade e registrou, no ano passado, um
movimento de 7 milhões de turistas. [...]
Segundo levantamento feito junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o número de passageiros que
utilizam o aeroporto cresceu 61% nos últimos
cinco anos, levando em conta dados do primeiro bimestre, entre 2006 e 2010.
Ou seja, temos de fazer algo com relação ao aeroporto de Salvador. É a construção da terceira pista?
Recentemente, a Infraero disse que não pode ser feita
e que não vai investir na terceira pista. Inclusive há um
problema ambiental bastante grave, porque a terceira
pista seria sobre as dunas da Lagoa de Abaeté, que
são as únicas dunas urbanas do País – e são preservadas – e aterraria lagoas.
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Qual é a solução? O pior é que nós não sabemos.
Quer dizer, os responsáveis, os dirigentes do Estado,
não apresentam a solução.
Nós propugnamos que se faça o aeroporto na
cidade de Feira de Santana, um aeroporto de cargas
que possa, inclusive, servir de alternativa para Salvador, assim como Viracopos é uma alternativa para o
aeroporto de São Paulo. Mas esses projetos, entre você
fazer a concepção, alocar os recursos e executá-los,
demandam anos, e não vemos solução.
Aqui também leio: “Vitória da Conquista esbarra
em gargalos na logística industrial”.
Então, falei de Salvador, do problema de gargalo
no aeroporto.
Em Feira de Santana, o aeroporto estava interditado até outro dia, e o que tem lá só atende a aviação
geral, não a aviação comercial.
Em Vitória da Conquista, terceira maior cidade do
Estado, aqui está o problema do aeroporto:
Os diretores da Ainvic (Associação de
Indústrias de Vitória da Conquista) dizem que
já alertam sobre o problema do aeroporto há
mais de cinco anos. Só neste ano é que começou a mobilização do poder público para
solucioná-lo. O Estado e a União já reservam
verba para o desenvolvimento do projeto do
novo terminal aéreo.
Quer dizer, é o projeto do novo terminal, e não
se desenvolveu nada para atender o desenvolvimento
de Vitória da Conquista.
Se olharmos para Ilhéus, que é um grande polo
também turístico da Bahia, onde a aviação comercial
opera, há uma limitação por conta do aeroporto de
Ilhéus. É necessário um novo aeroporto para o desenvolvimento da região de Ilhéus, Itabuna e de toda
a região cacaueira.
Se olharmos para Porto Seguro, idêntico problema: um aeroporto que já não atende às necessidades
daquele segundo destino turístico do Nordeste brasileiro, que é a cidade de Porto Seguro.
Se olharmos para Barreiras, da mesma forma:
Barreiras precisa de um aeroporto com capacidade
de exportação, de importação, porque aquela região
é uma nova fronteira agrícola, assim como a cidade
de Luís Eduardo Magalhães.
Então, essa questão dos aeroportos é grave.
Mas não é só isso, Srs. Senadores – Senador
Antonio Carlos Junior, vou lhe dar um aparte logo a
seguir. Temos seriíssimos problemas com relação aos
portos baianos também, não vemos avanços.
No jornal A Tarde, na seção Economia, diz-se:
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Porto de Salvador é considerado o pior
do país.
Com uma infraestrutura defasada e operando no limite da capacidade, o porto de Salvador amargou a última colocação na pesquisa realizada pelo Instituto de Logística Supply
Chain (Ilos) – consultoria especializada em
logística – que consultou 187 grandes empresas do País sobre o funcionamento de dez dos
principais complexos portuários do País.
(...)
Único porto baiano voltado para o transporte de cargas através de contêineres, o porto de Salvador não possui capacidade para
atender a demanda do Estado. Com isso, a
movimentação portuária que deveria ser realizada em território baiano, gerando emprego,
renda, serviços e impostos, tem migrado para
outros estados.
Está dito aqui:
Segundo levantamento do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 35% dos produtos baianos exportados em
contêineres são desviados para outros portos
do País para chegarem ao seu destino final.
Então, nós temos três portos públicos: Salvador,
que tem esse problema; Aratu, sem investimento, sem
modernização; e Ilhéus, idem.
Eu, quando fui Governador, consegui dois portos privados para a Bahia. Dois portos privados: um,
o Moinho Dias Branco, do Ceará, opera hoje, inclusive com cargas de terceiros e cargas próprias, na baía
de Aratu; e também o porto para a Ford, que nós executamos pelo Estado e que foi concluído no ano de
2005. A Ford o opera – foi um compromisso do Estado
construí-lo. Fora isso, não avançamos no setor portuário. Fala-se no Porto Sul, mas sequer licença prévia
ambiental se conseguiu para a implantação do Porto
Sul, que ficaria localizado entre a cidade de Ilhéus e
a cidade de Itacaré.
Essa é a situação portuária.
Se olharmos a situação ferroviária, veremos que
ela é semelhante à portuária. A Bahia é servida pela
Ferrovia Centro-Atlântica. A malha operada por ela é
originária da Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA).
Foi feita uma concessão no ano de 1996 para a Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje pertence à Vale, mas
há uma série de gargalos. Ela não se modernizou, ela
não atende às expectativas da economia do nosso Estado. Essa é uma ferrovia que vem do Sul e do Sudeste, ligando o Nordeste, atravessando todo o Estado da
Bahia, indo à cidade de Salvador e chegando à cidade
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de Juazeiro, na divisa com o Estado de Pernambuco,
e que não tem tido os investimentos necessários para
atender a nossa economia.
Fala-se – e nós lutamos por isso – da Ferrovia
Oeste-Leste, mas ainda não saiu o edital de licitação
para selecionar as empresas para dar início às obras;
foi prorrogado para o dia 23 ou 24 de agosto. Entretanto, se não resolvermos a questão do Porto Sul, não
teremos a ferrovia.
Então, Srª Presidenta, as ferrovias representam
mais um gargalo da economia baiana.
Senador Antonio Carlos, ouço seu aparte.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador César Borges, esses assuntos sobre a infraestrutura
do Estado, tanto V. Exª quanto eu temos debatido aqui
com muita frequência, advertindo todo tempo as autoridades estaduais sobre as carências do nosso Estado
em relação a portos, aeroportos, estradas, ferrovias
etc. O caso dos aeroportos e dos portos é gravíssimo,
é extremamente grave. Temos o pior porto do Brasil,
estamos perdendo competitividade em vários projetos, o que é inadmissível; e, no caso dos aeroportos,
a situação é também muito ruim. Quer dizer, Salvador
é a capital que vai receber menos recursos entre as
capitais que vão sediar a Copa do Mundo: R$45 milhões, sendo que a dotação total é de R$5 bilhões. Nós
vamos receber apenas R$45 milhões. É um absurdo!
A ampliação do aeroporto vai ser mínima. Precisamos
de outra pista, a pista existente não comporta mais o
movimento. Simplesmente, a Anac diz que não pode,
que não vai fazer. Como é que ficamos?
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – A
Infraero.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – A Infraero, desculpe-me. Não vai fazer. Como é que vamos
ficar? No caso dos aeroportos do interior... Cheguei a
colocar R$40 milhões numa emenda para o projeto
do aeroporto de Vitória da Conquista, mas o Governo
do Estado simplesmente não se mexeu para retirar os
recursos – estão no Orçamento da União, mas ninguém se mexeu até agora. Quer dizer, nós estamos
aqui falando, reclamando, e nada acontece. Esse é o
Governo da Bahia, que se acha, digamos, o suprassumo da gestão! O Governo que está aí perde projetos
competitivos, não liga para a infraestrutura do Estado,
não luta com o Governo Federal por mais recursos. Nós
estamos perdendo competitividade dentro do Nordeste.
Então, esse alerta de V. Exª é muito importante.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos.
Eu concedo ao Senador Mário Couto também
um aparte.
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O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador César Borges, primeiro eu quero dizer a V. Exª da minha
admiração por V. Exª, principalmente porque demonstra
um amor muito grande por seu Estado. Raras vezes
V. Exª não vai à tribuna. Neste horário, sempre está
na tribuna, sempre o ouço falar, e sempre se mostra
preocupado com a Bahia. Eu quero aqui dizer, Senador, que a Bahia recebeu muito poucos recursos para
a Copa. Mas olhe, pense num detalhe: pense no Pará.
V. Exª me vê também a reclamar pelo Pará. Se a Bahia
foi contemplada com a Copa, com os jogos da Copa,
com R$45 milhões, o Pará, que tem o melhor estádio
de futebol – é o estádio olímpico do Norte do País –,
não foi nem contemplado. E a Governadora do meu
Estado, Senador, que é amiga do Presidente... Diz ela.
Acho que o Presidente não confia mais nela. Mas, pelo
menos, ou era ou se diz amiga do Presidente Lula.
Amiga do Presidente da República! Nada contra Manaus, mas Manaus ainda vai fazer um estádio olímpico e Belém já tem um estádio olímpico. Fico a pensar,
ao ver V. Exª reclamar aí, com justa razão: e nós, que
estamos bem pior do que a Bahia? Meus parabéns
mais uma vez, Senador!
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço a V. Exª e ao Senador Antonio Carlos Júnior pelos apartes.
Vou encerrar, Srª Presidente – peço só mais um
minuto –, dizendo que essa é a nossa batalha constante aqui. Em recente levantamento de um site, apurouse quantas vezes eu falei aqui e qual palavra eu mais
pronunciei em oito anos de mandato. Disparadamente, Presidente Collor, foi o nome “Bahia”. Acho que é
minha obrigação defender o meu Estado. Foram mais
de quinhentas vezes que pronunciei o nome “Bahia”,
e vou fazer sempre do meu mandato um instrumento
a favor do desenvolvimento do meu Estado.
Somos a maior economia do Nordeste: a Bahia
tem mais de 35% da economia dos noves Estados nordestinos somados. Somos a sexta maior economia do
País. Agora, se realmente não tivermos determinação
e uma liderança firme no Governo do Estado para reivindicar – e reivindicar o que é justo – para o Estado
da Bahia, para que essa infraestrutura venha para a
Bahia e para todo o Nordeste...
Imaginem o setor de rodovias. A BR-101 está
sendo duplicada...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Ainda não se iniciou a duplicação da BR-101, e não há
recursos. Não podemos admitir que a BR-101 não
seja totalmente duplicada no Estado da Bahia, assim
como a BR-116.
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Então, é essa luta por infraestrutura que eu farei
sempre aqui. Por quê? Porque infraestrutura significa
desenvolvimento econômico; e desenvolvimento econômico significa geração de emprego, geração de renda
e melhoria da qualidade de vida do povo baiano.
Então, essa é a razão do meu pronunciamento
e é a razão do meu mandato. Por isso, estarei aqui
sempre na defesa do interesse do meu Estado e do
seu povo.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador César Borges.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Fernando
Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, apenas para comunicar a esta Casa
que, em função de meu pronunciamento de ontem a
respeito de matéria jornalística, induzindo erroneamente à interpretação de uma eventual impugnação
de minha candidatura ao Governo do Estado de Alagoas, na noite de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral
do meu Estado aprovou, por unanimidade, a minha
inscrição como candidato ao Governo do Estado, com
o parecer favorável do Ministério Público.
Isso comprova mais uma vez, Srª Presidente,
como essas notícias infundadas percorrem o noticiário da nossa imprensa de uma maneira leviana, irresponsável. E nós estamos todos à mercê daqueles que
fazem do mau jornalismo uma profissão de suas vidas.
Eu sinto muito que tenhamos que chegar a este ponto
para resgatar a verdade dos fatos.
Era essa a comunicação que eu gostaria de fazer.
Obrigado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Fernando Collor.
Felizmente, a verdade sempre há de prevalecer. E
prevaleceu.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador José Nery com a palavra.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora
Serys Slhessarenko, quero cumprimentar V. Exª pela
decisão que tomou depois de sofrer todas as pressões
possíveis e imagináveis, sobretudo no momento em
que assume a Presidência da Casa, não em relação
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ao seu mandato ou à sua luta, mas ao povo de Mato
Grosso. Sucesso!
Solicito a V. Exª inscrição para falar pela Liderança do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador José Nery pelo apoio
de sempre. V. Exª está inscrito pela Liderança do PSOL.
É o sexto inscrito.
Pela Liderança do PSDB, com a palavra o Senador Mário Couto. Logo após, falará pela inscrição a
Senadora Marisa Serrano.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Senador Fernando Collor, quando cheguei a esta Casa, vim certo de que tinha que
cumprir com o meu dever, com as minhas atribuições.
Pensava eu, e penso, que nada pode me afastar desse caminho.
Um dos meus deveres fundamentais e que está
muito claro na Constituição Federal, na nossa Carta, é
que devemos fiscalizar as verbas federais, o Executivo.
Já o fiz aqui, Senador. Já denunciei prefeitos, já denunciei vereadores, o próprio Presidente da República.
Ultimamente, estou sendo ameaçado de morte.
Recebi uma carta do Ministério Público me avisando
que pessoas podem me tirar a vida. Isso não vai me
afastar do meu caminho.
Nasci em um cidade muito humilde na Ilha de
Marajó – que hoje deve ter por volta de 25 mil habitantes – chamada Salvaterra. Meus pais – minha mãe
descendente de árabe e meu pai acreano – deram-me
uma formação muito leal e honesta. Sempre primei por
orgulhar esses nomes, tanto o da mãe quanto o do pai.
Por isso não vou abrir mão, Presidente, do meu dever
de poder denunciar desta tribuna. Hoje farei novamente
uma denúncia contra aqueles que tiram do povo para
si, contra aqueles que se elegeram para trazer benefício àquelas pessoas que imaginavam, quando votaram naquele cidadão, que ele poderia ser a esperança
daquela população.
Noventa por cento do interior do meu Estado é
pobre, porque não dizer paupérrimo, com pessoas que
precisam do Poder Público para sobreviver.
Eu li no jornal, na semana passada, Presidente,
o jornal dos mais lidos, acho que V. Exª conhece, o jornal O Liberal. E li: “Prefeitos roubam cofre público duas
vezes por dia”. Eu não concordo com essa manchete,
sabe, Senadora Marisa Serrano. Eu não concordo. Eu
acho que há um exagero. Eu acho que não se poderia
colocar todo mundo no mesmo saco. Não se pode colocar várias farinhas no mesmo saco. Há prefeitos que
merecem o nosso respeito. Há prefeitos que sabem a
responsabilidade que lhes pesa. Há prefeitos que res-
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peitam a população, que trabalham por essa população.
Tenho dezenas de exemplos no meu Estado. Por isso,
não se pode colocar todo mundo na mesma situação.
Agora, há prefeitos que precisam ser denunciados. E
não adianta me ameaçar de morte.
Pasmem, senhoras e senhores! O que vou mostrar hoje aqui, Presidente, é a coisa mais humilhante
que um povo pode sofrer. De início, Presidente, olhe
na minha mão. Folha por folha deste livro que tenho
aqui nas minhas mãos são denúncias contra o Prefeito
de Salinópolis, no Pará. Denúncias, Presidente – pasme! – que já foram apuradas pelo Tribunal de Contas
do Município do Pará, denúncias que já foram apuradas, e o Prefeito continua no cargo, Presidente, com
tamanha leviandade.
Um ficou zangado comigo, Presidente, porque
eu chamei aquele de ladrão; ele disse que um Senador não devia se expressar assim, que eu era um
Senador mal educado, que eu não tinha ética. É melhor falar a língua popular, Presidente. Por que eu vou
dizer que o prefeito desviou a verba? É melhor dizer
que ele roubou o povo! As pessoas entendem melhor,
Presidente. Desvio de verba? Isso é um roubo, Presidente. O Prefeito de Salinas roubou, está roubando
o povo daquela cidade. E eu vou entrar em detalhes,
Presidente. Sei que V. Exª vai falar logo depois de mim,
mas tenha um pouquinho de paciência. Acho que interessa ao Brasil.
Eu acho que todos nós, Senadores, temos que ter
a postura e a coragem de vir aqui denunciar, sem medo
de absolutamente nada, sem medo absolutamente de
qualquer ameaça que venha a ser feita. Não tenho, e
encaro qualquer situação. Denuncio tão logo eu veja
que tenha condições legais para denunciar. Aqui estão
nas minhas mãos denúncias que já foram apuradas,
denúncias que já foram consagradas, denúncias verídicas, denúncias comprovadas pela Câmara Municipal
de Salinas, através de seus vereadores direitos, dos
seus vereadores corajosos que não se vendem, que
não se rendem ao dinheiro do Prefeito. Eu me orgulho,
Sr. Presidente, eu me orgulho quando vejo um vereador assim na minha frente, eu me sinto leve, eu me
sinto orgulhoso de ver um vereador zelar pelo dinheiro
público. E aqui estão assinadas: dos nove, cinco assinam todas essas denúncias.
Olhe, Presidente, fraude em processo licitatório
é comum. Isso é comum. Hoje mesmo a Assembleia
Legislativa do Estado do Pará – atenção meu Pará
querido! – está abrindo um CPI contra a nossa Governadora, exatamente porque ela fez um contrato de
milhões, milhões e milhões de reais sem licitação. Contratou uma empresa de Goiás e não consultou nenhuma
empresa de Belém. Aluguel de carros, contratou uma
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empresa de engenharia civil para alugar carros. Milhões
e milhões. Hoje mesmo a Assembleia Legislativa está
abrindo uma CPI contra a Governadora. Isso é comum
na minha terra. Infelizmente, infelizmente não se fazer
licitação é comum no Estado do Pará.
Desvio de verba do Fundep. Aí entra Mário Couto,
aí entra o Senador Mário Couto, aí entra a minha obrigação, aí entra o meu dever. Ah, o que o Senador está
falando na tribuna do Senado contra o prefeito de um
interior chamado Salinópolis? Terra bela, Presidente,
terra bela, praias lindas, Presidente! Eu lhe garanto,
uma das mais bonitas praias deste Brasil se chama
Atalaia. V. Exª está convidada para conhecê-la. O carro entra na praia, Presidente. Vão servir-lhe próximo
das ondas. Não se vê no Brasil isso. É uma cidade que
devia estar bem melhor. Não teve sorte agora com o
seu Prefeito. Fraude no processo licitatório.
Outra: compra de notas fiscais, Presidente, compra de notas fiscais para cobrir a retirada ilegal de verba
dos cofres da Prefeitura. Eu ponho neste bolso dinheiro
e aí vou atrás de nota fiscal para justificar um gasto.
Esse gasto, Presidente, está no bolso, e esse gasto
não foi para a população, esse gasto que deveria ir,
que é dinheiro sagrado da população de Salinópolis foi
para o bolso do Sr. Wagner Curi, Prefeito de Salinópolis, ladrão, Prefeito, ladrão! Não tenho absolutamente
medo de falar isso.
( A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tenho
provas na minha mão, que estou encaminhando ao
Ministério Público, à Procuradoria Geral da República. E, se der tempo, vou ler os meus dois encaminhamentos, Prefeito. Não é perseguição, não é perseguição, Prefeito. Eu não persigo ninguém. Eu zelo pelo
dinheiro público.
Essa é a minha função principal, Prefeito. Este é
o meu dever, Prefeito: proteger a população que está
sendo lesada, roubada. E não é só, tem mais, tem
muito, tem muito! É farta a documentação que mostra
a roubalheira na Prefeitura de Salinas.
Este prefeito veio de encomenda. Ele tem um
hospital. Ele é médico. Está enriquecendo.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
terminar, minha querida Presidente.
Está tratando de si. Está deixando o povo à míngua, com as ruas quebradas, com o mercado que não
se pode entrar, pelo mau cheiro que existe lá. É uma
vergonha. Uma cidade tão bela, tão bonita, uma cidade
que deveria ter o respeito, Prefeito, de V. Exª, porque
é uma das mais belas cidades deste País. Devia ter o
respeito de V. Exª.
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E depois não querem e depois ameaçam Mário
Couto. Não vão calar esta boca. É meu dever zelar
pelo dinheiro público. É meu dever zelar pelas pessoas, Prefeito.
Srª Presidente, se V. Exª me permite, só queria
ler. Ou já esgotei muito o prazo?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessrenko. Bloco/
PT – MT) – Já esgotou, já dobrou o seu tempo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tudo bem,
Srª Presidente. Está bom.
Eu só quero dizer ao Prefeito Wagner Curi que
eu estou fazendo as denúncias ao Ministério Público
e à Procuradoria Geral da República.
Só mais uma, Srª Presidente, só mais uma: dispensa irregular de licitação para realização de serviço
de conservação urbana no valor de um milhão e meio
– um milhão e meio, Presidente!
Falsificação de documentos para justificar desvios
de verbas. Até falsificação de documentos. Ó Prefeito, V. Exª deveria estar na cadeia, V. Exª deveria estar
preso, Prefeito. Se a Justiça de minha terra fosse mais
rápida, V. Exª já estaria na cadeia, Prefeito! V. Exª merece ir para a cadeia, Prefeito! V. Exª está diminuindo
o povo dessa cidade querida! V. Exª foi eleito para servir o povo e não para roubar o povo, Prefeito Wagner
Curi! V. Exª vai prestar conta, Prefeito. Se aqui não
prestar, que não confio, V. Exª terá que prestar contas
lá em cima com o Todo Poderoso, que recomendou
tanto servir o próximo, que recomendou a todos nós
que déssemos um pouquinho do que temos ao nosso
próximo. V. Exª tira do próximo, Prefeito! V. Exª rouba
o próximo, Prefeito!
Muito obrigado, Presidente Collor, e desculpeme por ter me alongado e ter tomado um pouco do
seu tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra, pela inscrição, a Senadora Marisa
Serrano e, logo após, para uma comunicação inadiável,
Senador Paulo Paim.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Srª Presidente.
O tema que me traz hoje aqui se refere a nós
mulheres, mas se refere também à luta pelos direitos
humanos no mundo todo.
Quando vejo os alguns grupos ambientalistas lutando a favor das baleias, das tartarugas, acho que é
fundamental para o País, como no meu Estado estamos
lutando para manter as araras azuis. As araras azuis
estão sendo extintas, e há projetos para mantê-las.
Brigamos, lutamos, denunciamos – como o Senador
Mário Couto fez agora há pouco aqui – as coisas que
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acontecem de mal no nosso País e no mundo. Mas
temos que falar aqui também daquelas coisas que
não podemos aceitar. Quero falar do caso da iraniana
Sakineh Mohammadi Ashtiani.
Hoje temos um fato novo: hoje o Irã mudou as
acusações. Até ontem, as acusações eram de que
ela era adúltera, porque, depois da morte do marido,
ela havia feito sexo com dois homens. Portanto, era
adúltera e foi condenada a 99 chibatadas, em face
da sua culpa. Essa foi a primeira pena dada a ela.
Depois, em outra instancia, decidiu-se que ela seria
morta a pedradas, porque o caso era muito sério. Ela
seria enterrada viva, com apenas a cabeça de fora, e
morta a pedradas.
Com a comoção mundial a esse respeito, é claro que todos estão contra o Irã, dizendo que isso é
impossível, que esse é um caso de direitos humanos,
porque a liberdade de poder fazer sexo... Uma pessoa foi considerada adúltera... Isso para as mulheres,
porque, lá, os homens não sofrem essa pecha; só as
mulheres. Então, é uma discriminação violenta, arbitrária, inadmissível contra as mulheres não só daquele
País, mas do mundo.
Hoje, o Irã muda de ideia – e isso foi noticiado
nos jornais internacionais –, e, agora a sentença não
é mais por causa do adultério; a sentença agora é pelo
assassinato do marido de forma violenta. O marido dela
havia sido assassinado, e ela foi, agora, considerada
assassina – e de forma violenta.
Mudou-se o conceito e, pela repercussão do caso,
mudou-se o conceito da acusação que havia contra ela.
Agora, a acusação não é mais ser adúltera. Como o
adultério se remete aos direitos humanos, mudando o
conceito, já não se trata mais de direitos humanos; é,
agora, um crime perpetrado contra outro ser humano,
que as leis do país regem.
Eu quis colocar isso para dizer que a violação
dos direitos humanos no mundo tem que ser acompanhada pari passu. Nós, aqui, acompanhamos o caso
dos cubanos e estamos acompanhando outros casos
no mundo, mas não são casos pontuais, porque eles
remetem a milhares e milhões de outros casos que
acontecem no mundo todo, como as mulheres mutiladas na África e no Oriente, o que não podemos admitir. São questões que passam da sabedoria humana.
Como se pode imaginar que uma mulher pode ser
apedrejada porque, depois da morte do marido – dois
anos depois –, foi constatado que ela fez sexo com
outro homem?
Isso é tão inadmissível para nós que venho a
esta tribuna falar dos últimos casos e das coisas que
aconteceram também em relação a nosso País.
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O Brasil, o povo brasileiro – e aí não estou me
referindo ao governante do Brasil, não estou me referindo ao Presidente Lula – não aceita esses casos.
Ele se comove com a situação humana e não aceita
um tipo de aberração como essa.
E aconteceu que, até quarta-feira da semana
passada, o Presidente Lula não queria se meter nessa
história, mesmo havendo pedidos internacionais e nacionais, através das mídias sociais, para que ele intercedesse a favor da iraniana. Ele disse, inclusive, que as
pessoas têm leis e que, se começarem a desobedecer
as leis deles para atender ao pedido de presidentes,
daqui a pouco vira uma avacalhação, argumentou Lula,
para justificar seu desinteresse em assumir qualquer
tipo de passagem no episódio. O Presidente Collor foi
Presidente e sabe disso. Quer dizer, ele colocou que,
se um presidente, pedir a qualquer país que mude suas
leis, isso viraria uma avacalhação, porque ele estaria
se imiscuindo no direito de os outros países terem suas
próprias regras e suas próprias leis.
Isso foi quarta-feira. Para nossa surpresa, no sábado, depois de haver um movimento nacional contra
essas palavras, com manifestações no sentido de que
não se tratava de insurgência contra as leis do país,
mas, sim, contra essa violação dos direitos humanos,
do direito da humanidade que estávamos brigando, o
Presidente Lula fez uma mudança, no sábado. Mas,
para nossa surpresa, em cima de um palanque da
candidata dele, no Paraná, em Curitiba, ele disse a
seguinte frase: “Se vale minha amizade e o carinho
que tenho pelo presidente do Irã e pelo povo iraniano,
se essa mulher está causando incômodo, nós a recebemos no Brasil”. Foi a frase dele.
Quero, primeiro, elogiar a mudança do Presidente
Lula. Isso já foi ótimo! Ele mesmo se diz uma metamorfose ambulante. E é um sentido dessa metamorfose
ambulante esse recuo que o Presidente Lula deu de
quarta para sábado. Isso é elogiável, mas quero discutir
aqui a forma como isso foi feito. Um pedido de asilo se
faz através das vias diplomáticas. Nunca imaginei que
um presidente fizesse um pedido de asilo em cima de
um palanque eleitoral! Então, ele ofereceu asilo a essa
iraniana, ao que o Chanceler iraniano respondeu, dizendo que ele, provavelmente, não conhecia bem o caso,
porque, segundo as leis iranianas, era inadmissível
que ele pudesse dar asilo a uma pessoa que cometeu
adultério, como ela havia cometido. Isso foi no sábado,
a mudança que houve agora, durante o dia.
Mas o que quero mesmo dizer é que me causa
muita espécie que isso aconteça dessa forma. O Itamaraty sempre foi tido como um guardião da nossa
política externa. Sempre foi respeitadíssimo, independentemente do Presidente. Ele faz uma política e deve
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fazer uma política de Estado, e não uma política de
governo. Ele deve ter em mira aquilo que é bom para o
País e que o povo brasileiro endossaria. Não se deve
pautar por um interesse pessoal do Presidente Lula,
como ele disse: “Minha amizade e o carinho que tenho
pelo o Presidente do Irã.” Ele coloca como amizade e
carinho pessoais dele. Ele não pode estar concedendo
asilo porque é “meu amigo”. Ele tem que fazer, através
das vias diplomáticas, aquilo que representa o pensamento do nosso País, o que representa o pensamento
do povo brasileiro.
Isso me causa espécie, e vim aqui, a esta tribuna, fazer estas colocações, inclusive porque a impressão que fica é que há até um complô ou qualquer
tipo de acomodação entre as partes, quando o Presidente Ahmadinejad, do Irá, pode ter uma válvula
de escape e dizer: “Olha, o Presidente Lula está me
pedindo. Não posso aceitar, porque vai contra às leis
do país”. E essa mulher, a Sakineh, seria um bode expiatório, para dizer: “Não; ele é compreensivo”. E ele
pode, então, talvez, comutar a pena dela ou, talvez,
até enviá-la para o Brasil. Pontualmente, ele pode,
simplesmente, aceitar a oferta de asilo do Presidente
Lula, feita de forma intempestiva, mas pode aceitar e
mandá-la para o Brasil. Ele vai sair, para a comunidade internacional, como uma pessoa afeta aos direitos
humanos, que resguarda isso e que tem consciência
de que fez uma boa ação. Ele acalma a comunidade
internacional, principalmente no momento em que a
União Europeia, os Estados Unidos e vários países
estão armando sanções pesadas contra o Irã pelo problema atômico. Quer dizer, ele se sai bem; ele passa,
por assim dizer, um lustre na questão internacional. E
o Presidente Lula se sai bem também, porque prova
que o diálogo dele com o Irã é proveitoso, que vale a
pena, que ele está fazendo certo, mostrando o tanto
que ele tem força em cima do Presidente Ahmadinejad,
porque ele, inclusive, foi ouvido e foi aceita a vinda da
Sakineh para o Brasil.
Quero dizer, antes de conceder um aparte ao
Senador Suplicy, que nós, mulheres, não podemos
aceitar, em hipótese alguma, em qualquer lugar do
mundo, que casos como esses aconteçam e passem
em brancas nuvens, como se a gente não fizesse parte
da humanidade. Se isso é um crime contra a humanidade, temos que lutar contra, em qualquer lugar do
mundo. E homens e mulheres – aí não há diferença
de gênero – têm que lutar por aquilo que é correto:
pela vida. E, principalmente, porque isso é a garantia
de que nosso País está na linha certa, na linha correta
em relação ao que é importante para a formação de
milhares de crianças que estão vindo aí, ou seja, que
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elas sejam formadas, educadas de forma a respeitar
o ser humano.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora!
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Concedo um aparte ao Senador Suplicy e, depois, ao
Senador Mão Santa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezada Senadora Marisa Serrano, V. Exª levanta um tema
que é de extraordinária importância para a humanidade,
para os seres humanos, para as mulheres no Irã, no
Brasil e em toda a parte. É um tema que acompanha
a história da humanidade. Ainda ontem à noite, tive a
oportunidade de falar sobre esse tema. Já passava das
21 horas, a Senadora Serys presidia a sessão, e eu
enalteci a postura do Presidente Lula, porque avaliei
que, ainda que ele tivesse – conforme V. Exª há pouco
registrou numa primeira reflexão – dito que precisaríamos tomar cuidado para não interferir nas decisões
sobre o que dizem as leis de outros países, como no
caso do Irã e da Srª Sakineh Mohammadi Ashtiani, que
foi condenada, dois anos depois de se separar de seu
marido, por ter mantido, segundo relato da imprensa,
relações com outros homens, se é que isso é um fato...
Mas, daí a ser condenada à morte pelo apedrejamento... Isto, claro, fere o sentimento de todos nós. Ainda
hoje, conversando com o Sr. Samir Cury, que, certo dia,
ensinou-me coisas do Alcorão, perguntei a ele se, por
acaso, ali estava escrito algo que pudesse significar
esse castigo. Ele me disse que não, que, no Alcorão, as
passagens que existem são da possibilidade de haver
o perdão para quem, porventura, tenha cometido uma
ação como essa. Mas esse é um caso que acompanha
a história da humanidade, porque, na lei antiga, havia
o costume do apedrejamento – e sabemos da história
tão importante e bela de Maria Madalena, que estava
para ser apedrejada...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço
à Senadora Serys que, pelo menos, permita esse diálogo sobre Maria Madalena e a Srª Sakineh, tão importante, por favor. Então, quando as pessoas estavam
por apedrejar Maria Madalena – e era um costume de
mais de dois mil anos atrás –, eis que Jesus diz: “Atire
a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado”. E
este é um ensinamento que, até hoje, é tão importante
para todos nós, para as pessoas de todas as religiões,
pois, afinal, os ensinamentos de Jesus são respeitados
por pessoas em todas as partes, inclusive por aqueles não cristãos. Mas foi importante que o Presidente
Lula – inclusive, tendo em conta o bom relacionamento que ele criou com o Presidente Ahmadinejad,
e percebendo o anseio de pessoas em todo o mundo,
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de mulheres que estão fazendo campanha para que
não haja tal castigo – , então, tenha, ao lado até da
ex-Ministra Dilma Rousseff, de sua candidata, ter dito
isso. Eu achei positivo e espero que esse gesto possa
contribuir para que o Governo do Irã, a justiça iraniana
percebam o anseio, que é de V. Exª também, que diz
aqui, que esse tipo de castigo não cabe mais para civilizações modernas. E o Irã, que deseja ser reconhecido
no mundo como um país que respeita os direitos dos
seres humanos, que bom se eles puderem modificar
esse tipo de punição, em especial para essa mulher,
mas também, como outros países de tradição islâmica,
modificar o que outros países já erradicaram de suas
legislações, de vez que esse tipo de pena existia em
outros países islâmicos e não mais existe.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
verdade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, quem sabe, esse movimento da parte de todos
os povos e que, inclusive, agora o próprio Presidente Lula resolveu – quem sabe tenha demorado um
pouco, mas que bom que ele o tenha feito... Eu fiquei
contente. Acho que esse gesto foi positivo, Senadora
Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Concordo com V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
que bom que estamos aqui...
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Agradeço muito o seu aparte esclarecedor. Eu já disse que
foi um gesto positivo, mas não da forma como foi feito.
Pareceu-me extremamente eleitoreiro. Até quarta-feira
era contra e, no sábado, em cima de um palanque, ofereceu asilo político. Isso não se faz na democracia. Isso
é contra tudo aquilo que a gente espera das pessoas
que possam realmente ser levadas a sério.
Antes de passar a palavra ao Senador Mão Santa, concedo o aparte à Senadora Níura Demarchi, de
Santa Catarina.
Seja muito bem-vinda à nossa Casa. Ficamos muito felizes em tê-la como companheira de trabalho.
A Srª. Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada, Senadora. Não poderia deixar de me manifestar
neste momento, primeiro, parabenizando-a por esse
pronunciamento e acreditando que os estadistas, o
nosso Estado, a nossa Nação, o nosso País não pode
ter uma relação dúbia no que diz respeito à dignidade
da pessoa humana, que é o de que se trata no mundo
todo hoje. Se estamos evoluindo, como a senhora bem
colocou, a respeito do sentido ambiental, da proteção
aos animais, da proteção a diversas garantias fundamentais, inclusive preconizadas pela nossa Constituição, da qual somos grandes guardiãs, não podemos
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admitir que o Estado brasileiro tenha duas opiniões
sobre um caso tão severo que prega a indignidade
humana. Não podemos permitir! Eu quero parabenizála por isso. Eu acho que este é um caso diplomático
que tem de ser levado inclusive ao Tribunal Penal Internacional. Nós não podemos mais permitir, no mundo evoluído como o de hoje, em um momento em que
vivemos grandes transformações, grandes conquistas
nacionais e internacionais, tratar um caso como esse
como se fosse uma mera relação comercial entre países. Vivemos momentos de muitas cotas: cotas para
todos os lados, mas não podemos diferenciar casos
como se culturalmente naturais. Não é culturalmente
natural. Chega de opressão. Chega de violência com
relação às pessoas. Chega de ofensas às suas liberdades individuais, independentemente de essa pessoa
residir em qualquer país: seja no Irã, seja no Brasil,
seja em qualquer continente deste Planeta. Parabenizo V. Exª. Obrigada pelo aparte e conte comigo nesta
luta. Seremos vencedoras!
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada. Eu que agradeço o aparte da Senadora Níura
Demarchi, igualmente esclarecedor e importante.
Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora Marisa Serrano, essas são as bravas mulheres que, nos
momentos difíceis, mostram a grandeza, mais do que
nós homens, fracos como o nosso Presidente. Essa é
a verdade. Se analisarmos o maior drama da humanidade, a crucifixão de Cristo, vamos ver que todos os
homens fraquejaram: Pilatos, cuja mulher disse: “Não
faça isso, ele é bom”. Anás, Caifás, todos os companheiros homens falharam. E lá estavam as mulheres,
as três Marias, no final mesmo e depois, visitando o
sepultamento; mas homem, nenhum. O Presidente Luiz
Inácio fraqueja, mostrando que as mulheres... E aqui
temos três grandiosas mulheres. Está ali a Senadora
Serys, V. Exª, Senadora Marisa, e essa encantadora
Senadora que adentrou. Repete-se, na história do
mundo, as três Marias, que estavam lá na crucifixão,
as três mulheres que foram buscar o sepulcro, onde
um homem até se saiu bem – e era senador da república – que deu o sepulcro: José de Arimatéia. Queria
dizer o seguinte e quero ensinar... Ele ficou aborrecido
porque eu o tenho ensinado, mas ele não aprende. Lá
no Paraná, ele deu uma crise de histerismo: “Nós não
podemos ter o Mão Santa de novo no Senado”. Na minha medicina isso se chama pitiatismo, um histerismo.
Um Presidente da República poderoso ameaçar um
candidatozinho do Piauí! Mas eu diria, eu continuaria,
porque os Senadores são os pais da Pátria. Eu sou
preparado, muito preparado. Foram 67 anos abraçado
com os livros, em que eu creio, eu creio. E entendo
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que a sabedoria vale mais do que ouro e prata. O poder é passageiro – está acabando. Mas eu daria um
ensinamento, e eu tenho ensinado e ele não aprende.
Oportunidade de se engrandecer ele teve. Olhem aí,
as três mulheres dignificam, engrandecem o Senado,
engrandecem a República e o nosso Brasil, que nos
decepciona. Ensinaria a ele reviver um médico como
eu, da minha geração, que liderou até o País que eles
tanto admiram, porque José Dirceu chorou no ombro de Fidel Castro. Ele disse assim: “Se és capaz de
tremer de indignação por uma injustiça, em qualquer
lugar do mundo, és companheiro”. Isso, infelizmente,
nosso Presidente não o é, não tem sido. E daí, lá no
Paraná, ou estava bêbado, embriagado, ou não teve
compostura, ameaça um candidato que representa o
povo do Piauí e a grandeza do Piauí.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Mão Santa.
Ouço o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senadora, a senhora está trazendo um tema que realmente
nos revolta a todos. Todos nós somos contra a pena de
morte, ainda mais da forma como está sendo proposta
no Irã – uma morte por apedrejamento, isso porque,
depois de separada do marido, manteve relações sexuais com alguns homens. Eles têm seus princípios
religiosos, mas sei que Maomé não queria que fosse
dessa forma. Tenho certeza. A interpretação que estão dando para as coisas é que está levando a esse
radicalismo, a essa violência. Nós, como brasileiros,
bem como as Srªs Senadoras, somos defensores das
mulheres. Também sou defensor das mulheres; as senhoras me conhecem muito bem. Sou contra qualquer
tipo de pena de morte, como sou visceralmente contra
a morte de crianças, de bebês e de fetos. Sou contra a
legalização do aborto que está se formando, tomando
figuração, tomando forma aqui no Brasil. Nós não podemos permitir. Nós temos muitos recursos para evitar
que se engravide. Por que vão matar as crianças? O
País, a Nação, não pode facilitar que isso aconteça.
Mas V. Exª está fazendo um apelo em relação a essa
cidadã iraniana, que recebe a solidariedade do mundo
inteiro. Nós precisamos acabar com isso. O mundo não
pode mais admitir essas coisas. Os direitos humanos
são direitos de todas as pessoas. As ditaduras não
permitem que haja direitos humanos. O mesmo caso
de Cuba também, que felizmente não faz dessa forma,
mas matam de outras formas também lá, porque toda
ditadura mata. Não há ditadura que não mate pessoas. Aqui no nosso País mataram também. E parabéns
pelo discurso de V. Exª. Vamos fazer barulho, mobilizar,
para pelo menos ver se a gente consegue tirar de lá a
mulher, trazer aqui para o Brasil, fazer alguma coisa. E
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todas as vezes que acontecer isso nós temos que nos
mobilizar, para lutar como seres humanos. Aqui, nós
estamos lutando pela vida do ser humano. São pessoas
que vão morrer de forma cruel e sem justificativa.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador.
A senhora me permite ainda, Senadora Serys,
ouvir o Senador Paulo Paim?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Marisa Serrano, é total a minha solidariedade. V. Exª
com razão trouxe esse assunto aqui à tribuna do Senado da República. É um absurdo! Eu não quero saber
se é ditadura ou não é ditadura. Eu só quero saber que
é inadmissível. E V. Exª tem toda a razão. O Senador
Botelho foi muito feliz. Isso é uma questão de direitos
humanos. Eu sou contra a pena de morte também em
todas as situações. Ora, querer matar essa mulher a
pedradas! Eu não quero saber qual é o país. Quero
também aqui deixar registrado que o Senador Sarney
teve que se retirar para receber um convidado, que é
um Presidente de outro País, mas quis deixar aqui,
pela minha voz, também, a sua solidariedade. Inclusive, convida a todos, se puderem, que se dirijam aqui
ao Salão de Recepção, onde ele vai, então, receber
esse Presidente que nos visita. E quero também, ainda, dizer que não tenho nenhuma dúvida: o Presidente
Lula está ao lado dessa mulher que está sendo crucificada lá no Irã. O Irã conhece as minhas posições.
Eu já recebi o Irã aqui. Eu faço o mesmo apelo de V.
Exª. É o apelo que todo mundo está fazendo. Eu me
somo a V. Exª, cumprimento-a e espero que o Presidente do Irã revogue essa posição. Como disse o Presidente Lula, o Brasil, inclusive, a recebe com muito
carinho, para evitar que esse massacre lá aconteça.
Parabéns a V. Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Paulo Paim.
Eu quero aqui terminar a minha fala, Senadora
Serys, dizendo que todos os Senadores e Senadoras
que falaram têm razão. A gente não pode nunca ficar
quieto ou se calar quando os direitos humanos são
afrontados. E é por isso que a gente vem sempre a esta
tribuna discutir não só o caso das mulheres, mas de
qualquer ser humano que é aviltado neste mundo.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
Eu não costumo tecer nenhum comentário quando presido as nossas sessões. Todavia, hoje, vou fazer
uma exceção, Senadora Marisa Serrano.
Praticamente todas as vezes que assumo a tribuna do nosso Senado da República, eu falo da questão
da discriminação contra a mulher. Seja a discriminação
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na política, seja a discriminação com relação a direitos
humanos – e os direitos humanos abrangem tudo –,
com relação à profissão, na família, todos os setores.
Falo sempre. Há gente que diz: “parece que a Senadora Serys só fala disso”. Não só falo disso, mas eu
falo muito disso. Isso é uma realidade. São centenas,
Senadora Marisa Serrano, são milhares, são milhões
de mulheres, como a senhora diz, que seguidamente
estão nessa situação. A situação desta mulher no Irã,
hoje, é uma situação dramática, pela qual o mundo está
se mobilizando. Felizmente ela conseguiu fazer com
que isso saísse do Irã e a humanidade tomasse conhecimento. Acredito que vai ser possível, sim, que essa
infâmia seja debelada e ela não seja executada.
Sei que o Presidente Lula agiu, está agindo e vai
agir para que essa vida seja poupada. Mas é muito
mais o que nós precisamos. Precisamos que essa vida
seja poupada, mas precisamos que nada mais disso
aconteça no mundo. Nada mais disso! Porque será
poupada essa vida, creio, mas isso tem que acabar!
Tem que acabar, porque todos os dias morrem mulheres das formas mais estúpidas por conta da discriminação, pelo simples fato, pelo simples “defeito” de
serem mulheres.
Não a qualquer tipo de discriminação contra a
mulher!
Senador Níura, é um prazer enorme tê-la conosco.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) – Senadora Serys Slhessarenko, ex-Presidente Collor de
Mello, bem na minha frente, Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior, Senador Mão Santa, Senador Eurípedes e a nova Senadora que chegou à Casa, eu
queria, em primeiro lugar, fazer o registro de uma matéria que eu achei muito interessante, uma matéria que
diz que o grupo de eleitores com menos de 18 anos,
grupo que pode votar, dos 16 aos 18, aumentou 2,2%;
enquanto que o grupo de pessoas acima de 60 anos,
que não é obrigado a votar, aumentou cerca de 30%.
Isso é, para mim, uma notícia muito, muito importante.
As pessoas com mais de 60 anos, até um tempo atrás,
diziam: “Olha, o voto é facultativo para mim, eu não vou
votar”. Agora querem votar. Vão votar. Isso significa que
as pessoas com mais idade, de cabelos brancos, estão
entendendo a força do seu voto, a força das políticas
públicas para as pessoas com mais idade.
Eu quero então, Srª Presidente, deixar registrada
essa matéria sobre as eleições 2010, que fala “Menos
jovens, mais idosos”.
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Ao mesmo tempo que eu quero destacar essa
posição dos idosos, eu quero também fazer um apelo
à nossa juventude para que, embora seja facultativo
também de 16 a 18, que votem, votem. A democracia
só se consolida com o voto direto da população.
Então deixo a matéria junto a V. Exª.
Quero também fazer um outro registro, já que
eu tenho só cinco minutos. Para alguns Senadores o
tempo não é marcado. Mas como, às vezes, eu também falo mais que o tempo – e eu sei, Senador, pois
já houve vezes em que eu vim aqui para vinte minutos
e falei por uma hora –, eu vou tentar ficar nos meus
cinco minutos hoje.
Eu quero aqui deixar registrado um abaixo-assinado que recebi, que me foi entregue pelo Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de
Triunfo, lá no meu Rio Grande, o Sindipolo.
Os trabalhadores petroquímicos do Rio Grande
do Sul reivindicam que a Previc, Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, intervenha no
sentido de sustar as tentativas da Braskem em retirar o
patrocínio do Plano Petros. Que seja dada pela Previc
a máxima urgência na revisão da Resolução CPC, de
1998, que dispõe sobre os procedimentos relativos à
retirada do patrocínio da EFPC, fusão, cisão, migração
de planos e outras atividades que repercutam e tragam
reflexos no plano original.
Os petroquímicos relatam que essa revisão é uma
das metas da Previc para 2010. Isso foi firmado pelo
seu Diretor-Superintendente, Ricardo Pena.
Vale lembrar que a Anapar ratificou seu pedido
junto à Previc, à Secretaria de Políticas de Previdência
Complementar e ao Ministério da Previdência Social,
no sentido de suspender a aprovação dos pedidos de
retirada do patrocínio de planos de previdência enquanto não for analisada pelo Conselho de Previdência
Complementar. E que venha, então, a nova regulamentação sobre a matéria.
Faço aqui da tribuna um apelo à Previc no sentido de que olhe com carinho e urgência para essa
situação que me foi relatada, e já está lá na Previc,
pelos trabalhadores do Pólo Petroquímico, aposentados ou não.
Espero que essa situação se resolva com urgência, porque, se não, milhares de trabalhadores terão
prejuízo.
Srª Presidente, vou deixar na Mesa o abaixo-assinado que me foi entregue em um ato público, lá em
Porto Alegre, pelos trabalhadores do Sindipolo.
Quero, Srª Presidente, ainda, rapidamente, dizer
que, para alegria minha, hoje pela manhã, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto que proíbe
que trabalhador que esteja na tal de lista do SPC seja
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discriminado na hora de buscar o direito ao trabalho.
Ora, se ele está com uma dívida em uma loja ou em
outra é porque está desempregado. Aí baixa uma tal
de lista do SPC e ele não tem mais direito ao emprego. E a lista circula.
Então, estou penalizando quem discriminar, não
der emprego para o trabalhador, alegando que ele está
com uma dívida em um mercado ou em uma loja ou
mesmo no sistema financeiro. Ninguém, sendo trabalhador, fica com uma dívida atrasada porque acha bonito.
E o trabalhador é o que mais preza e tem orgulho de
dizer que não está em lista nenhuma. E se porventura não pôde pagar o mercado, se não pôde pagar a
loja ou atrasou a prestação no banco é porque está
desempregado. E se ele está desempregado e não o
empregarem porque ficou com uma dívida, aí sim que
esse trabalhador não vai pagar nunca, porque, primeiro, vai ser o leite, o pão, o remédio para a família, com
certeza absoluta, e eu também não faria diferente.
Então, quando olho para uma lei como essa, estou
olhando como se estivesse no lugar daquele trabalhador, caminhando a pé pela cidade, pelas ruas, pelas
vilas, pelos bairros, na busca de um emprego, aí dizem
para ele: “Olha, eu não vou te empregar porque está
devendo R$10,00, R$20,00 naquela tal loja”.
Então, abaixo essa tal de lista. Essa sim é uma
lista desonesta, porque é desumana. E tudo que é desumano, para mim, é desonesto.
Então, a Comissão aprovou – quero cumprimentar
a Comissão – por unanimidade. E veja bem: o projeto
é de minha autoria e o Relator é o Senador Roberto
Cavalcanti, que é um empresário sério, que tem compromisso com o social e responsabilidade política e
social.
Quero também dizer que relatei, com alegria, o
projeto do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre
a aposentadoria por idade dos repentistas e cordelistas.
Também relatei, Srª Presidente, o projeto que dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada
nas escolas públicas para alunos portadores de diabetes, hipertensão e anemias, de autoria do Deputado
Celso Russomanno. Também aprovamos.
Quero dizer também que aprovamos, hoje pela
manhã, Srª Presidente, com a relatoria do Senador
Mão Santa, projeto de minha autoria. O Senador Mão
Santa, mais uma vez, relata um projeto nosso, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
para incluir o lúpus e a epilepsia entre as doenças que
fazem jus aos direitos de aposentadoria especial.
Muito obrigado, Senador Mão Santa. Foi aprovado por unanimidade.
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E aprovamos também, de autoria do Senador
César Borges, de que fui Relator, a ampliação para
cinco dias do prazo de dispensa do comparecimento
ao trabalho para o empregado, em caso de falecimento
de familiar ou dependente. Grande projeto do Senador
César Borges. Fui Relator ad hoc. O Relator oficial,
digamos, era o Senador Renato Casagrande, e eu o
substituí com a sua autorização.
Quero dizer também que aprovamos, do Senador Crivella – o Senador Papaléo Paes era o Relator
oficial, não pôde estar presente, relatei ad hoc – matéria que disciplina a demissão e estabelece garantia
provisória do emprego.
Enfim, foram esses.
Agradeço a V. Exª. Já passei meus cinco minutos.
Dou por encerrada a minha fala, Srª Presidente.
Muito, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Eduardo Suplicy, por permuta com o Senador Augusto
Botelho.
E, logo após a fala do Senador Suplicy, teremos,
pela Liderança do PTB, o Senador Fernando Collor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, quero
aqui falar, Srªs e Srs. Senadores, a respeito da decisão
importante que espero possa acontecer para o Estado
de São Paulo, para São Paulo, a capital em que resido e por onde sou Senador, no sentido de que possa
ali a Copa do Mundo de 2014 possa ser realizada, no
estádio mais apropriado.
Antes de falar da visita que nós, os três Senadores – Aloizio Mercadante, Romeu Tuma e eu próprio –,
fizemos hoje ao Ministro Orlando Silva, dos Esportes,
ao Ministro Márcio Fortes, das Cidades, e também ao
Ministro do Turismo, que nos recebeu, e ali falamos a
respeito da nossa preocupação, quero dizer uma palavra sobre o tema que ainda ontem e hoje, em virtude
do discurso da Senadora Marisa Serrano, nós nos posicionamos – e todos – com respeito a ponderar junto
ao governo do Irã, aos órgãos de justiça do Irã para
que realmente não punam a Srª Sakineh com pedradas até a morte pelo fato de – se é que efetivamente
o cometeu, e após a morte do seu marido – cometer
um adultério, na percepção.
Com todo o respeito aos iranianos, é importante
que eles percebam o avanço da humanidade ao longo
de milhares de anos, inclusive desde as lições de Jesus,
dizendo aos que iriam apedrejar Maria Madalena: “Atire
a primeira pedra quem não tiver qualquer culpa”.
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Inclusive, quero aqui dizer que temos de ter uma
preocupação com o Oriente Médio, sobretudo no sentido de aproximar os povos e de evitar a guerra de qualquer maneira, diante das últimas observações por parte
do Secretário de Defesa dos Estados Unidos de que os
Estados Unidos estão preparados para, eventualmente,
realizar uma operação bélica contra o Irã, e também o
Irã disse que, se houver qualquer ataque, irão de pronto
reagir contra os Estados Unidos e Israel.
Imaginem, parece até algo que não seria próprio
para nós, depois de todas as experiências e de tantas
guerras, da 1ª Grande Guerra Mundial, da 2ª Grande
Guerra Mundial, da perda de milhões de pessoas. Ainda mais nesta época de armas tão modernas, Senador
Fernando Collor, de armas nucleares, seria um verdadeiro desastre se todos nós, em todos os países, não
estivéssemos alertando aos chefes de Estado que vamos evitar, de todas as maneiras, que possa acontecer
uma guerra de tais proporções. Então, fica aqui o meu
apelo, mas certamente teremos outras oportunidades
de tratar desse tema.
Mas, quando da nossa visita ao Ministro Orlando Silva hoje, expressamos como desejamos, como
Senadores de São Paulo, contribuir para que, de fato,
haja a realização da Copa do Mundo de 2014 em nossa capital e que ela possa ocorrer em local com maior
viabilidade.
Hoje, é fato que o Estádio Cícero Pompeu de
Toledo, o chamado Estádio do Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, é o de maiores proporções e, naturalmente – o bom-senso indica –, pode ser adaptado
com as devidas melhorias, para que ali seja realizado o
jogo inicial da Copa do Mundo. Certamente que atrairá
a atenção de povos de todos os países, como aconteceu na abertura dos jogos do Campeonato Mundial
de Futebol na África do Sul, na Copa deste ano, em
que houve a presença de, digamos, mais de 50 Chefes de Estado e de milhares de pessoas, que para ali
acorreram, para ver esse espetáculo formidável que
emociona todas as pessoas do mundo.
Nós ficamos maravilhados, ao ver como o futebol
representa uma forma de congraçamento entre os povos do mundo. E bem percebeu o Presidente Nelson
Mandela, há sete anos, o que, aliás, foi mostrado de
uma maneira tão bela pelo diretor Clint Eastwood, em
seu filme Invictus. Nelson Mandela, logo depois de
ter sido eleito, promoveu um campeonato mundial de
rugby de uma maneira tal, que pôde unir os negros e
os brancos para todos torcerem para a África do Sul,
de um modo como não acontecia antes. Ele, com sua
percepção e sua intuição, propôs ao jogadores e ao
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próprio capitão – o melhor jogador do time de rugby,
que era um branco da África do Sul –: “Quem sabe vocês possam fazer o treinamento da seleção ali, num
bairro muito pobre, numa favela da África do Sul?”. E
aquilo estimulou de tal maneira os meninos negros
da África do Sul, que houve, então, aquele congraçamento. Em vez de haver conflitos no estádio, na hora
do campeonato, o que houve foi um primeiro passo
muito importante para tentar superar todos aqueles
anos do Apartheid.
O próprio Nelson Mandela, então, foi quem insistiu e teve o apoio do Governo brasileiro e da CBF,
para que a Copa do Mundo de 2010 fosse realizada
na África do Sul. E foi um sucesso perceber como as
pessoas, em todo o mundo... Foi um sucesso perceber, por exemplo, a animação e a emoção dos espanhóis, ao receberem o seu time campeão do mundo;
e dos holandeses, ao receberem o seu time, que ali,
também, saiu-se tão bem.
E eu, que estive no Uruguai há duas semanas,
pude perceber a animação fantástica que aconteceu
com os uruguaios, com os jovens. As crianças, no
Uruguai, hoje, todas emocionadas com o fato de ter
sido um de seus craques, o Furlan, considerado o
melhor craque da Copa e de o Uruguai ter sido aquele time, entre todos os times das três Américas, que
teve o melhor desempenho. Isso constituiu-se em algo
fantástico, também do ponto de vista de os povos do
mundo perceberem e conhecerem melhor não apenas
o próprio futebol, mas também aquilo que vem junto,
que é a arte do povo, a música do povo.
Passamos a apreciar melhor a beleza das canções
da África do Sul, que são cantadas com tanto ânimo, e
a saber mais da sua cultura, desde a vuvuzela até tantas outras coisas que aconteceram no estádio. Vimos
a animação dos jovens para com cada coisa que ali
acontecia, tanto dos coreanos do norte e do sul, como
dos japoneses, dos times da Europa, do time da Argentina, do Uruguai, do México, dos Estados Unidos. Ali,
todos os povos tiveram a oportunidade, como poucas
vezes acontece, de se conhecerem melhor.
Se nós, hoje, temos a preocupação com uma
possível guerra no Oriente Médio, o que percebemos
é que o futebol, justamente, pode contribuir para que
os povos se compreendam, para que se conheçam
melhor e, assim, possam evitar a guerra.
Eu sempre me recordo de quando a Seleção
Brasileira de Futebol, em agosto de 2004, pouco depois da guerra civil do Haiti, foi recebida com tanto
carinho pelo povo do Haiti, em que pese ter batido a
seleção do Haiti por 6 a 0. O povo – eu estava lá no
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estádio com o Presidente Lula – aplaudia a seleção
do Haiti e, depois, na hora dos gols, aplaudia os gols
brasileiros. Eu acompanhei o Presidente Lula, quando
foi ao estádio. Os jogadores – eram Ronaldo, Ronaldinho, Romário e outros – disseram ao Presidente Lula:
“Pode contar conosco para outras ações desse tipo,
para promover a paz”.
Eu fiquei contente, quando ouvi o Presidente Lula
dizer que a Seleção Brasileira está por realizar um jogo
de futebol junto com israelenses e palestinos.
Então, em 13 de janeiro de 2010, o Ministro Orlando Silva de Jesus Júnior, o Governador José Serra,
o Prefeito Gilberto Kassab, de São Paulo, e o Presidente do São Paulo Futebol Clube, Juvenal Juvêncio,
estabeleceram um acordo. Assinaram um documento
denominado Matriz de Responsabilidades, com o objetivo de viabilizar a execução das ações governamentais
necessárias à realização da Copa das Confederações
FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014 e, ao final,
dizem que vão tudo realizar, para que possam os estádios estar concluídos para essas competições.
E ainda há um termo de compromisso das autoridades citadas em que está dito:
(...)
VI – está disponível no BNDES linha de
financiamento com parâmetros equivalentes
aos estabelecidos na Resolução 3.801 do Conselho Monetário Nacional, para contratação de
operações de crédito com vistas à construção e
reforma dos Estádios que serão palco da Copa
do Mundo, resolvem firmar o presente Termo
de Compromisso, comprometendo-se a:
i) tomar as medidas cabíveis para que
as intervenções necessárias no Estádio Cícero Pompeu do Toledo – “Estádio do Morumbi”
sejam iniciadas até 1º de março de 2010;
ii) – concluir as obras do Estádio Cícero
Pompeu de Toledo – “Estádio do Morumbi”, até
31 de dezembro de 2012, data limite para a entrega dos Estádios que servirão de palco para
as Competições, completamente adaptado ao
projeto inicialmente aprovado pela FIFA; e
iii) – disponibilizar todas as informações
necessárias ao acompanhamento das ações
relacionadas às Competições, em especial
no que diz respeito à execução das obras do
Estádio Cícero Pompeu de Toledo – “Estádio
do Morumbi” para adequação às exigências
da FIFA, com o intuito de alimentação e atualização do Sistema de Informações Geren-
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ciais (SIG), que será criado e implantado pelo
Governo Federal.
O Ministro de Estado das Cidades, Márcio Fortes
de Almeida, também assina com todos esses compromissos aqui assinalados.
Portanto, os Senadores Aloizio Mercadante, Romeu Tuma e eu ficamos de marcar uma reunião proximamente com o Presidente do São Paulo Futebol
Clube, Juvenal Juvêncio, com o Presidente da Federação Paulista de Futebol, com o Governador Alberto
Goldman, com o Prefeito Gilberto Kassab, porque nós
queremos que sejam tomadas as providências o mais
rápido possível para a realização disso, já que estamos
atrasados, Srª Presidente.
O Governador de São Paulo, ainda nesta semana,
disse que talvez não possa mais ser realizado isso no
Morumbi ou que talvez só vai tomar iniciativa, a partir
de janeiro de 2011, o governador que será eleito.
Ora, essa é uma coisa para além dos partidos.
Não importa se nós estamos hoje apoiando Aloizio
Mercadante e se o Governador Alberto Goldman está
apoiando Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin também
torce pelo Santos. Nós, torcedores do Santos, eu e
Aloizio; Romeu Tuma, pelo Corinthians; torcedores da
Portuguesa, do Palmeiras, o que nós queremos é que
São Paulo, que tem a maior rede hoteleira, o melhor
sistema de transporte e de infraestrutura, possa realizar a Copa do Mundo. O que nós consideramos de
bom senso é que, já que está pronto o Morumbi – o
maior estádio que existe na nossa cidade –, vamos
fazer todo o esforço para efetivar, Senador Romeu
Tuma, este objetivo concreto.
Inclusive, avisei, há pouco, ao Presidente Juvenal
Juvêncio este nosso objetivo e como nós queremos
ajudar o São Paulo, com todos os demais times, a realizar o objetivo de, o quanto antes, termos o Morumbi
pronto para receber os jogadores de todas as nações
do mundo e os povos do mundo que, ao virem a São
Paulo, irão fazer com que melhorem significativamente
as condições para sempre termos muito mais espetáculos culturais em São Paulo, uma vida muito mais
rica para todos nós, paulistas e brasileiros.
Peço que seja registrado este documento, Srª
Presidente.
Muito obrigado.
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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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy. V. Exª será
atendido na forma do Regimento Interno.
Com a palavra, pela Liderança do PTB, o Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Presidente
Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, há exato um
ano, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado
iniciou um ciclo de audiências públicas denominado Agenda 2009-2015 – Desafios Estratégicos Setoriais –, sempre
às segundas-feiras, às 18 horas, com o intuito de debater
e trazer a opinião de renomados especialistas sobre os
principais gargalos que o setor de infraestrutura precisa
superar para o Brasil viabilizar seu pleno desenvolvimento
econômico e social.
Em 2009, foram realizados 16 paineis de discussão acerca dos mais variados setores de infraestrutura,
inclusive sobre o marco regulatório do Pré-Sal, cuja
iniciativa, vale frisar, precedeu o debate do assunto
nesta Casa. Isso porque as quatro audiências específicas realizadas sobre o tema foram quando os respectivos projetos de lei do Executivo ainda começavam
sua tramitação na Câmara dos Deputados.
Este ano, a Comissão dedicou sua Agenda 20092015 a um ciclo de 12 audiências públicas com o objetivo de debater e buscar soluções para um dos principais gargalos do setor de infraestrutura: a crescente
necessidade de mão-de-obra qualificada.
Além do aprofundamento da discussão no tema,
o principal intuito desse ciclo foi o de divulgar aos jovens entre 15 e 24 anos de idade o verdadeiro quadro
do mundo do trabalho, de modo a permitir que eles
possam descortinar um futuro promissor no campo
profissional escolhido. Diferentemente do cenário de
épocas passadas e não muito distantes, as perspectivas de hoje abrem um significativo leque de opções
em termos de formação e qualificação profissional,
especialmente nas áreas do setor tecnológico. Afinal,
a imensa demanda por trabalhadores desse campo
de atuação, em todos os níveis, constitui um autêntico incentivo para que os jovens secundaristas façam
a opção pelas áreas da engenharia ou pelos cursos
de tecnologia, bem como os egressos das universidades se direcionem ainda mais para a qualificação e a
educação continuada.
Trata-se de uma demanda identificada e recorrentemente apontada durante aquela primeira série
de 16 painéis, Srª. Presidente, realizados em 2009,
especificamente para debater os gargalos setoriais
da infraestrutura. Em todos eles, notamos a escassez
e a deficiência de recursos humanos qualificados que
apareciam como um dos principais problemas que o
País precisa superar a curto, médio e longo prazos.
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Não por outro motivo, a principal entidade representante do setor produtivo brasileiro, a Confederação
Nacional da Indústria, traz em sua agenda de 2010 –
A Indústria e o Brasil: uma agenda para crescer mais
e melhor – uma extensa e precisa análise da questão
do desenvolvimento do País, sob o foco da produtividade e inovação, dedicando um capítulo especial ao
problema da Educação.
Sob os títulos “A qualidade da educação é a chave para a produtividade”, e “A produtividade depende
da inovação”, a CNI concluiu o seu texto da seguinte
forma: “A falta de recursos humanos qualificados dificulta o aumento da produção e da produtividade e a
própria competitividade do País.”
O impacto dessa afirmação pode ser bem aquilatado se considerarmos apenas um dos diversos dados trazidos pelo Ipea, que revela exemplarmente a
gravidade do quadro: como apenas um em cada 3,5
engenheiros formados trabalha de fato no setor, se
mantida essa proporção e o Brasil crescer a uma média de 5% ao ano, – essa é uma estimativa modesta
– em 2015, ou seja, daqui a 5 anos, serão necessários
250 mil engenheiros formados a mais do que o total de
profissionais disponíveis hoje no mercado.
O assunto constitui, portanto, fator que requer a
reflexão aprofundada dos principais atores e instituições da sociedade para, acima de tudo, informar e estimular a juventude brasileira no processo de escolha
e planejamento quanto à sua formação e qualificação
profissional, sejam elas no nível técnico, tecnológico
ou superior. Além disso, dado o atual estágio da evolução tecnológica e da dinâmica do mundo do trabalho, o
conceito de “educação continuada” torna-se cada vez
mais premente na implantação de políticas públicas e
no processo de conscientização e formação dos estudantes e dos profissionais brasileiros.
Assim, Srª Presidente Srªs e Srs. Senadores, o
princípio básico da Agenda 2009/2015, Formação e Capacitação Profissional para Infraestrutura, foi o de trazer
a opinião e as sugestões para solucionar os gargalos
identificados pelos três grandes atores da sociedade:
o poder público, a iniciativa privada e o mundo acadêmico. Para tanto, as audiências contaram com especialistas, gestores e executivos representando esses
três segmentos, num total de 52 palestrantes.
Concluídas as audiências, realizou-se uma primeira sistematização, compilando um total de 118
propostas, apresentadas pelos especialistas durante
todo o ciclo de debates.
Ao final, formou-se um grupo de trabalho, composto por nove palestrantes que participaram das audiências, e mais o Presidente da Capes, do Ministério
da Educação. O objetivo foi o de discutir e consolidar
as propostas apresentadas ao longo dos 12 painéis e,
em seguida, apresentar uma agenda final acerca da
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formação e capacitação de recursos humanos para a
infraestrutura nacional.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Com
isso, Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, depois de cinco
meses de intenso trabalho, a Comissão de Infraestrutura
aprovou, em sua reunião desta quarta-feira, inclusive com
a presença de V. Exª, o Relatório Final das audiências, contendo em especial as diretrizes de sua Agenda de Prioridades sobre o tema. Além disso, foram acatadas também
as proposições legislativas sugeridas naquele documento
e, ainda, a relação de órgãos e entidades para os quais
todo o material será encaminhado para conhecimento,
análise e divulgação.
Temos aqui, Srª Presidente, mais alguns pontos que
gostaria de colocar para o conhecimento das Srªs e Srs.
Senadores, mas, devido ao pouco tempo, pediria a V. Exª
que desse como lida a íntegra deste discurso.
Apenas em relação às ações no âmbito do Governo Federal, dentre inúmeras dessas ações que
sugerimos, uma delas julgo muito importante, que é a
de viabilizar a implantação da concessão do segurodesemprego, vinculada à exigência ao trabalhador de
efetuar curso de qualificação ou recapacitação profissional; no âmbito das universidades e institutos de
educação tecnológica, expandir a oferta de vagas nos
cursos de engenharia e os programas voltados para
o acesso e a permanência de alunos e alunas nessas
carreiras, e promover a contratação de professores com
comprovada experiência prática nas áreas tecnológicas e de infraestrutura, a fim de articular a formação
profissional com as demandas do mundo trabalho. E,
no âmbito do setor produtivo, instituir parcerias com a
academia, de modo a aproximar a formação e qualificação dos recursos humanos das habilidades e competências requeridas pelo mundo do trabalho.
Eram essas as minhas palavras, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, dizendo também que, na manhã
de hoje, foram aprovadas duas propostas de projeto de
lei que tratam dessas questões, e que a Comissão de
Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, ao trazer
essas informações ao Plenário desta Casa, agradece
de público a valiosa contribuição de todos os membros
daquela Comissão e dos palestrantes que nos deram a
honra de poder debater assunto dessa relevância.
Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessanrenko.
Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Collor de Melo.
A sua solicitação será atendida na forma do Regimento.
Senador Valter Pereira, pela inscrição, com a
palavra.
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, inicialmente gostaria de fazer um importante registro a esta Casa. A Comissão Especial, instituída nos
termos do art. 374 do Regimento Interno desta Casa
para examinar o PLS nº 166, 2010, que propõe ampla
reforma no Código de Processo Civil, foi instalada na
manhã de hoje. Foram escolhidos, para Presidente, o
Senador Demóstenes Torres; para Vice-Presidente, o
Senador Antonio Carlos Valadares; e eu fui distinguido
para ser o Relator dessa importante lei instrumental.
Ao fazer esta comunicação, não poderia deixar de
agradecer a confiança de todos os componentes do colegiado, já que a nossa escolha se deu por unanimidade. E
aqui se encontram alguns dos membros dessa Comissão:
Senador Romeu Tuma, Senador Antonio Carlos e outros
tantos que participaram dessa reunião.
No entanto, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna
nesta tarde é um assunto que tem sido recorrente em
meus pronunciamentos e que é uma inquietação da sociedade brasileira: a questão da segurança pública.
Tenho falado com insistência sobre esse tema,
porque ele tem produzido seguidas críticas de desatenção às demandas da sociedade. Em muitos casos,
a negligência com os dramas de quem recorre a tais
serviços é ditada simplesmente pelo despreparo do
servidor. Noutros tantos, são interesses escusos que
orientam suas decisões. Esse foi o caso do acidente
que vitimou, poucos dias atrás, o jovem Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães.
A imprensa fez ampla divulgação do desvio policial
e das vantagens que o motivaram. No mínimo, três infrações estavam sendo ocultadas pelas autoridades policiais:
direção perigosa, excesso de velocidade e a invasão de
área proibida. E a impunidade, todos nós sabemos, estava
ameaçando proteger aqueles que protagonizaram esse
episódio. E a impunidade, para a família, para os seus
amigos, é mais um drama. Saber, por exemplo, que o ente
querido perdeu a vida e que o crime não produziu o devido
reparo não deixa de ser uma dor a mais para esses entes
queridos, para a família, para os amigos.
Felizmente, as manobras do atropelador e dos
policiais foram desmascaradas, e tudo indica que não
haverá impunidade, que os responsáveis serão exemplarmente punidos.
O Programa Fantástico do dia 25 de julho exibiu
imagens de outro episódio igualmente deplorável. Um
jovem motorista profissional, cheio de hematomas e
edemas na face, tinha sido vitimado por uma retaliação
de policiais, que tinha como causa a recusa de pagar
propina a essas autoridades.
Todavia, não é só a polícia do Rio de Janeiro ou
do Ceará que mostra as suas fraquezas. A propina não
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é a única deficiência das organizações policiais. Falhas
operacionais têm causado danos também.
Esse foi o caso de um adolescente de 14 anos
que perdeu a vida estupidamente, em Fortaleza, depois de uma desastrada abordagem policial.
Na minha Campo Grande, dois episódios exibiram,
recentemente, as vísceras da segurança pública. O primeiro
deles foi a interdição dos serviços do Cepol – Centro Especializado da Polícia Civil. O estabelecimento interrompeu
os seus serviços porque ficou quase duas semanas sem
água potável. Imaginem os senhores: uma simples falta
de manutenção de instalações hidráulicas obrigando a
paralisação de serviços essenciais e gerando transtornos
para quem deles precisa!
Isso é consequência de um governo de viés puramente contabilista. Em Mato Grosso do Sul, impõem-se
cotas de combustível para viaturas policiais e centralizam-se as despesas mais comezinhas, como diárias,
por exemplo, nas mãos de um único homem: o governador. E note-se que as diárias pagas aos policiais em
operações lá no Estado não passam de R$65,00!
Para o Governador, mais importante do que garantir a segurança da sociedade é fazer poupança e
encher as burras do tesouro estadual.
No entanto, o outro fato é uma pérola do ponto de
vista da arrogância. Vou falar de um procedimento que
pode ser isolado e, se assim o for, terá efeito menos
perverso. O assunto ganhou editorial no conceituado
jornal Valor Econômico do dia 27 de julho passado.
Essa matéria ironiza a notícia sobre um jovem eleitor
que tentou registrar uma ocorrência policial contra o
cidadão André Puccinelli em razão de um entrevero
de rua com o Governador, que se encontra em campanha eleitoral.
Eis o que diz o articulista, Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista e cronista do absurdo – autor do ”Festival de Besteiras que Assola o País” (Febeapá)
–, em uma de sua crônicas, imagina um militar
tentando dar uma “carteirada” no médico.
Quando aquele cavalheiro nervoso entrou no hospital dizendo “eu sou coronel, eu
sou coronel”, o médico tirou o estetoscópio do
ouvido e quis saber: “Fora esse, qual o outro
mal do qual o senhor se queixa?
Prossegue o editorial do Valor Econômico:
O memorável escritor falecido teria resvalado pelo humor negro se visse o Brasil de hoje.
Estão em falta doutores como o imaginado pelo “Lalau”, daqueles que se contrapõem
ao poder da “carteirada”. Ela corre solta, e
parece que se prolifera na política.
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“Carteirada” [diz o articulista] é como
se diz, na gíria, quando uma autoridade ou
celebridade diz o “você sabe com quem está
falando?” para livrar-se de culpas ou responsabilidades, ou para obter privilégios.
A “carteirada” [prossegue o autor] do governador Andrá Puccinelli (PMDB), candidato
à reeleição ao governo do Mato Grosso do Sul,
mereceria a atenção da pena de Sérgio Porto,
se ela ainda existisse.
Não terminaria, todavia, com a frase dita
pelo médico.
O mesmo articulista assim comenta o episódio
que deu causa a esse comentário:
Na quarta-feira, Puccinelli saiu para uma
caminhada pela periferia de Campo Grande, num
lugar chamado Aero Rancho, para pedir votos.
É candidato a reeleição.
Lá pelas tantas, virou para um eleitor,
Rodrigo de Campo Roque, de 23 anos – que,
certamente, se algum dia votou nele, não votará jamais –, e perguntou:
“Você lê jornais? Você viu o quanto fiz
por Campo Grande?”.
O rapaz respondeu: “Vi também que o
senhor é um ladrão” [isso é o que está no
editorial].
Segundo relato de Rodrigo, Puccinelli,
famoso por ataques de fúria, apertou forte o
seu ombro direito.
“Senti uma dor forte, tentei afastar-me
e o governador Puccinelli me deu um tapa
na cara”.
Rodrigo confessa que empurrou o governador.
“Eu reagi instintivamente para me desvencilhar da agressão que estava sofrendo.”
Daí veio a “carteirada”: Rodrigo foi levado para a delegacia, chegou lá às 20 horas de
quarta e na madrugada de quinta saiu, depois
de fazer “um acordo” para ser solto: saiu como
o agressor.
O delegado lavrou o boletim de ocorrência como “injúria real contra o governador”.
E deu um conselho ao rapaz: se quisesse dar queixa contra Puccinelli, que fosse
para Goiás.
Em Mato Grosso do Sul não conseguiria.
E completou, dizendo que não queria “confusão para a delegacia dele”, conforme relato
do agredido que virou agressor.
Puccinelli está conseguindo projeção
nacional graças à sua intemperança.”
(Interrupção do som.)
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Prossigo na leitura do artigo:
No ano passado, numa reunião com empresários do Estado, disse que o ministro do
Meio Ambiente, Carlos Minc, era “veado” e “fumador de maconha”, e que ele, o governador,
o estupraria “em praça pública” caso fosse ao
Mato Grosso do Sul.
Depois de outros comentários menos relevantes
para a análise que decidi fazer, o articulista formula
juízo de valor que também merece reflexão. Assim o
autor pontifica suas convicções, com as quais só posso concordar:
O abuso do poder, em questões que
envolvem a política, não é apenas o que se
convencionou, na Justiça Eleitoral, como tal –
compra de voto e uso da máquina pública em
benefício do candidato.
Na política em geral, perto ou longe das
eleições, prevalece a ideia de que a eleição
é uma permissão que o eleitor dá ao político
para se apropriar da máquina pública em seu
proveito, de seus amigos e familiares.
É o que os clássicos das ciências sociais
chamam de “patrimonialismo” – a incorporação de
um poder que é público como poder privado.
Nessas situações, a impessoalidade da
lei inexiste, já que a autoridade se apropria do
poder público para fins particulares.
Isso não apenas gera corrupção, mas
cria injustiça. Os homens não são iguais: há
os que têm e os que não têm poder.
Dessa apropriação patrimonialista do
poder, a lei é relativizada.
Como as instituições são apropriadas
pelo poderoso de plantão, as leis, mesmo que
nas letras se dirijam a todos os cidadãos indistintamente, são usadas para a proteção
de poucos.
Puccinelli, como governador, não se acha
obrigado sequer a ter compostura. Não precisa.
Ele usa da rede de proteção da “carteirada”.
O editorial que acabo de ler e que foi publicado
no jornal Valor Econômico reporta-se a um acontecimento lamentável ocorrido em nosso Estado.
O jovem com quem o Governador entreverou-se
na feira livre do Aero Rancho em Campo Grande sustentou sua denúncia ao Centro de Defesa da Cidadania
e dos Direitos Humanos Marçal de Souza Tupã – I.
Lá, em certo trecho, ele declarou:
O Governador André Puccineli me deu
um tapa na cara. E reagi institivamente para me
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desvencilhar da agressão que estava sofrendo,
dando um chute nas pernas do Governador.
Em seguida fui imobilizado e algemado
pelos seguranças do governador(...)
E assim vai o depoimento. Se o evento ocorreu
da forma como o jovem trabalhador denunciou, ou de
maneira diferente, Srª Presidente, só uma investigação
isenta e justa pode esclarecer. Versões conflitantes é o
que não falta. No entanto, quem faz investigação e procura esclarecer quaisquer transgressões é a polícia. Disso
sabe muito bem, aqui, o nosso eminente Senador Romeu
Tuma, delegado de grande conceito em nosso País. E
essa função é dever de oficio da autoridade policial, cuja
omissão configura um ilícito denominado prevaricação.
Recusar a lavratura de uma ocorrência policial para não
contrariar, para não melindrar o Governador, é colocá-lo
acima da lei. E, na democracia, o que tem que prevalecer
sobre todos os governantes e governados é a lei.
Em minhas atividades parlamentares, tenho recebido recorrentes delegações de policiais de todo o País que
aqui vêm para defender os seus direitos, e eu e o Senador
Romeu Tuma temos sido parceiros nesses pleitos. Os discursos mais fortes que eu tenho ouvido da esmagadora
maioria deles é que a função policial é típica da carreira
de estado – não é isso, Senador Romeu Tuma?
De minha parte, não tenho manifestado opinião
divergente porque essa é a minha convicção. No entanto, quando a autoridade policial age como guarda
pretoriana de eventuais governantes, acaba negando
a impessoalidade de suas ações, um dos pilares das
carreiras de estado. Prefiro acreditar que a atitude do
delegado de polícia seja um fato isolado; ou, de outra
forma, que ele seja também objeto das pressões que
hoje ocorrem em meu Estado sobre os servidores públicos para proteger o Governador.
Encerro, Srª Presidente, a minha intervenção.
Não poderia deixar de fazer esse registro, já que hoje
estamos diante de uma campanha que deve ser a
orientadora de toda a cidadania.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada.
Como a próxima inscrita para uma comunicação
inadiável sou eu, passo a presidência ao Senador
Mão Santa.
A Sra. Serys Selhessarenko, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra a Senadora Serys
Slhessarenko. Ela está inscrita para uma comunicação inadiável.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Antes de usar da palavra para fazer o discurso
de hoje, aproveito para fazer um apelo à Câmara dos
Deputados para que aprove a PEC 446-A – na verdade,
a junção da 300 com a 41 –, que trata do piso nacional
dos policiais militares, civis e bombeiros.
Isso já foi bastante discutido, senhores e senhoras,
Deputados e Deputadas, muito discutido. Finalmente,
já temos um texto que deixou todos os interessados
felizes, até onde eu estou entendendo.
O texto que está em discussão prevê que o piso
nacional deverá ser fixado em até 180 dias após a
promulgação da legislação, que é a PEC 446-A, que
junta a 300 com a 41.
Já temos garantia do Ministério da Justiça de que o
piso – mesmo antes da aprovação da lei complementar
– poderá ser instituído por decreto com o valor em torno
de – carreira inicial – R$3.400, R$3.500. Já é um avanço,
com certeza, para a segurança pública deste País.
Como disse ontem, não podemos exigir que alguém dê sua vida por uma remuneração. Ninguém pode
dar sua vida por remuneração nenhuma, muito menos,
como acontece em alguns Estados, quando esse piso
salarial é pouco mais que um salário-mínimo, no caso
da Polícia Militar, Civil e dos Bombeiros, Senador Romeu Tuma. Se queremos ter segurança, precisamos
ter os melhores homens e mulheres trabalhando por
isso, preparados, capacitados e motivados.
É fundamental que a Câmara aprove a PEC dos
Policiais hoje ou nesta semana ainda, para que o Senado possa votá-la no próximo esforço concentrado.
Não podemos perder a oportunidade da mobilização
das Casas em torno de votações importantes para
aprovar aquela que será o divisor de águas na segurança pública do nosso País.
Infelizmente, ontem, senhoras e senhores, as lideranças na Câmara ainda não haviam conseguido encontrar um acordo para aprovar tal PEC. Sei que hoje pela
manhã deve ter havido nova negociação e, talvez, hoje à
tarde deve ser votada a PEC. Por favor, Srªs Deputadas,
Srs. Deputados, aprovem a Proposta de Emenda à Constituição nº 446-A, que vai definir o piso salarial nacional das
Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros.
Realmente, eu diria que fazer discurso pela segurança é muito importante, sim, porque precisamos
de segurança. Em alguns Estados, muito, muito mesmo; em outros, talvez nem tanto, pois as coisas estão
um pouco mais sob controle, mas estamos realmente
tendo problemas com a segurança, estamos vendo
problemas no dia a dia. É hora, sim, de darmos a demonstração concreta de que queremos a polícia cada
vez mais equipada, mais capacitada, mais motivada,
mais bem aparelhada, para realmente combater o cri-
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me. Precisamos ter aquela polícia amiga, para que, ao
olhá-la nas ruas, não fiquemos temerosos e possamos
pensar: estou seguro porque tenho quem me proteja.
Policiais Militares, Civis e Bombeiros do meu Estado do Mato Grosso e do Brasil, a hora é agora. Vamos nos movimentar e nos mobilizar. Com certeza, o
nosso Congresso Nacional vai dar resposta. A Câmara,
aprovando a Proposta de Emenda à Constituição nº
446-A, nós, com certeza, no Senado, também a aprovaremos de forma urgente, em regime de urgência
urgentíssima, se possível.
Além disso, já finalizando, boa remuneração reduz a corrupção, que tanto é conclamada e reclamada
em algumas polícias, e atrai cada vez mais pessoas
capacitadas e comprometidas. Enfim, senhores e senhoras, investir em segurança pública é investir primeiro
naqueles que dão a vida para nos proteger.
Eu ia falar de uma outra temática, mas, por respeito às senhoras e senhores Senadores inscritos, que
estão esperando seu prazo, vou terminar exatamente
no prazo previsto para a minha pessoa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas eu dei mais cinco minutos. Cinco e cinco são dez,
que é a nota que quero dar a V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Pela
ordem, com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos no horário do início da Ordem do
Dia. Alguns projetos não exigem quórum qualificado
para votação, são votações simbólicas.
Faço o apelo para que V. Exª faça contato com
o Presidente José Sarney porque daqui a pouco os
Parlamentares já começam a viajar e perdemos a
oportunidade de votar esses projetos. Só para fazer
esse apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Presidente nos comunicou que está recebendo, no
Salão Negro, o Presidente do país africano Camarões
e que virá logo.
Convidamos, agora, como orador inscrito, o Senador Marco Maciel.
Antes, porém, peço permissão para ler expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Temos cinquenta assinaturas, muito mais do que exige
o Regimento.
O requerimento lido contém subscritores em
número suficiente para a prorrogação solicitada, nos
termos do art. 152 do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel
como orador inscrito.
É o quinto da lista.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para falar sobre violência, uma
questão que pervade praticamente o mundo todo e
assola especialmente o nosso País.
O grande pensador alemão, Ralf Dahrendorf,
sociólogo, filósofo e político radicado no Reino Unido,
falecido em julho de 2009, afirmou que: “No fim, não
teremos segurança ou liberdade, a menos que as pessoas, em todas as aldeias e cidades do mundo, sejam
cidadãos”.
A partir dessa observação de Dahrendorf, que
muito contribuiu para o enriquecimento do debate
sobre o tema, o fundamental é assegurar a todos os
cidadãos a plena cidadania, ou seja, a plena fruição
de seus direitos e deveres em uma sociedade efetivamente democrática.
Uma sociedade democrática é aquela que convive
com o estado partidário, como disse, de certa feita, o
pensador austríaco Hans Kelsen. O estado democrático
é o estado partidário, querendo, com isso, dizer Kelsen
que só é possível haver uma verdadeira democracia
quando se tem partidos fortes, estruturados, que expressam as ideias e as ideologias dos seus respectivos programas partidários.
Hoje, a violência é uma questão que merece,
consequentemente, estar na nossa agenda, não somente no mundo, mas de modo especial no Brasil. A
questão no Brasil se agravou muito nos últimos anos
e preocupa, podemos afirmar, praticamente todos os
cidadãos.
A questão da segurança individual e da segurança pública...
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Senador
Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois
não.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Peço licença a V. Exª para comunicar que está neste plenário o Presidente de Cameroun, acompanhado de sua
Comitiva de Ministros. Eu o convidei para conhecer o
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nosso plenário de reunião. E prestei a ele e à sua Comitiva as homenagens de nossa Casa, dos Senadores
e do nosso País. E a satisfação em recebê-lo.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Presidente José Sarney, acolhemos a delegação que está
sob orientação de V. Exª. E, ao mesmo tempo em que
saudamos tão ilustre visitante, queremos expressar
a satisfação em ampliar cada vez mais o nosso relacionamento com os nossos vizinhos e também com
países como o de Camarões, com os quais temos
uma excelente convivência, no plano internacional e
no plano interno.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Vamos
saudá-los com palmas da nossa Casa. (Palmas.) Muito
obrigado. Desculpe-me V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Eu que
agradeço.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – E o Presidente.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Presidente Paul Biya, quis Deus que V. Exª fosse recebido pelos homens da envergadura do Presidente
José Sarney, que foi Presidente da República deste
País no momento mais difícil da transição democrática; e desse Senador, que é o símbolo das virtudes de
uma democracia e já também foi Presidente por várias
vezes do nosso País.
Seja bem-vindo ao nosso Brasil!
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente Mão Santa, prossigo, então, falando sobre a
questão da segurança no País, da segurança pública
e também da segurança física.
Isso exige dos governos, do plano federal ao plano estadual, providências adequadas, para que possamos assegurar aos brasileiros condições de vida
adequadas. Mais do que isso, criando condições para
que o processo de desenvolvimento do País se dê de
forma correta, assegurando a todos os seus filhos a
certeza de que viverão numa sociedade não apenas
democrática, mas civilizada, com baixos índices de
criminalidade, em condições de vida numa sociedade
aberta e justa.
A criminalidade alastra-se nas regiões metropolitanas das grandes cidades do Brasil, país reconhecidamente que, além de ter um grande território, tem
grande parte de sua população concentrada nas grandes cidades, nos grandes núcleos metropolitanos.
O Brasil foi um país que viu mudar o seu perfil
demográfico de forma muito veloz. Quando se realizou o Censo de 1940, da década de 40, o Brasil tinha
dois terços da sua população nos campos e apenas
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um terço nas cidades. Quarenta anos após, em 1980,
já o inverso se observava – dois terços da população
do Brasil estavam nas cidades, sobretudo nas grandes
cidades, nas verdadeiras megalópoles, e apenas um
terço nos campos e pequenas cidades do interior.
A mudança do perfil demográfico do nosso País
ocorreu de forma muito veloz e isso talvez ajude a explicar as simetrias que observamos no processo de
desenvolvimento brasileiro.
Embora a violência seja um problema praticamente mundial, é um problema grave em nosso País.
O bem mais valioso é a integridade física dos
seres humanos. Garanti-la é a função fundamental do
Estado nos seus vários níveis. Sem paz, torna-se inviável a própria sociedade.
O contratualismo na origem do Direito Público
afirma que toda a sociedade originariamente nasce
de pactos, inclusive do pacto constitucional. Para se
tornarem reais e efetivos, seus pactuantes têm que,
obviamente, estar vivos, para isso devendo se desarmar material e psicologicamente.
O motivo básico é muito simples, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: os seres humanos não são
intrinsecamente bons, nem maus, e sim no exercício
do seu livre arbítrio que precisa ser buscado concretamente pela superação das dificuldades econômicas,
sociais e dos preconceitos que os acompanham.
Sobre esse tema, certa feita, Norberto Bobbio
observou que, muitas vezes, nos preocupamos em
investir, cada vez mais, nas pessoas, quando, na realidade, devemos também nos preocupar em investir
nas instituições. Porque no país que tem instituições
sólidas, o processo democrático transcorre sem problemas e assegura a todos os seus cidadãos condições
de vida, de paz, numa sociedade que queremos cada
vez mais justa e mais pacífica também.
O tema da violência foi objeto inclusive do Papa
Pio XII, e seu lema era opus justitae pax; ou seja, a
justiça é obra da paz. A paz é obra da justiça através
da distribuição de renda por meios pacíficos. Não se
pode separar, de um lado, a criminalidade e, de outro, a desigualdade, por isso mesmo necessitando de
consciência cidadã e responsabilidade social dos indivíduos, governos e empresas.
Sr. Presidente, estou prestes a terminar o discurso.
Portanto, a gradativa prática da cidadania, com seus
direitos e deveres, precisa ser protegida de agressões
criminosas contra a própria pessoa humana, que procura
exercer pacificamente sua responsável liberdade.
A Organização Mundial de Saúde considera o índice de 10 homicídios dolosos por 100 mil habitantes
a máxima média suportável pela sociedade.
As ações de governo federal brasileiro tinham
como objetivo, anunciado em 2007, baixar em até 12
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mil a média nacional brasileira. Mas o que se viu em
2009, portanto, três anos depois, é a continuação dos
25 mil mortos decorrentes da violência.
O antropólogo brasileiro Rubem Fernandes, diretor-executivo do Viva– Rio, reconhece ser o resultado
de “ainda ações paliativas diante do desafio”.
Pernambuco está em terceiro lugar na classificação dos índices de homicídios no Brasil, inclusive
crescendo de 45.6% para 49.9%. É o resultado de
causas sociais e econômicas agravadas mais do que
não resolvidas pelos investimentos na região, precisando de complementações e direcionamentos eficazes.
Volta sempre a necessidade de distinguir crescimento
quantitativo, com o negativo prejudicando o positivo, e
o desenvolvimento qualitativo favorável.
Note-se o contraste com a queda dos homicídios dolosos em São Paulo para o nível de 10,9%, no
período de 2007 a 2009, situando aquele Estado em
penúltimo lugar nos índices respectivos no Brasil. Na
capital paulistana a queda da criminalidade foi ainda
maior, o que comprova o êxito das administrações estadual e municipal nesse campo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a administração pública requer competência e não só recursos
materiais. Competência inclui organização e dedicação,
para tanto precisando preparar-se. O combate ao crime
requer apoio da sociedade, que só o dará se constatar
ainda mais resultados reais, em problema tão vital à
sobrevivência de todos.
O planejamento conjunto do combate à criminalidade
inclui, evidentemente, a colaboração de equipes multidisciplinares, com experiência e dedicadas em tempo integral.
Podem e devem ser federais, porém em estreita atuação
com as autoridades estaduais e municipais.
A sociedade brasileira clama, enfim, por esses
encaminhamentos. É urgente situarmos o combate à
criminalidade no próprio centro do desenvolvimento,
ao qual ela tanto prejudica, absorvendo recursos e
desvirtuando resultados.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, concluo minhas palavras lembrando um ensinamento de Ortega
y Gasset ao afirmar que “a clareza é a cortesia do filósofo”. Só que a cortesia a que se referia Gasset não
consiste apenas em mero gesto amável de polidez e
sim quando vai ao encontro da cidadania, elucidando
suas dúvidas e colaborando para tirá-lo da insegurança
e colocá-lo em terreno firme que só o tratamento adequado de questões como segurança, educação, saúde,
transporte coletivo são fundamentais para o resgate da
cidadania plena que tanto almejamos e trabalhamos
para legar a sociedade brasileira.
Portanto, Sr. Presidente, espero que as futuras
administrações federal e estaduais que serão eleitas
ainda este ano deem à questão da violência uma adequada e devida prioridade para termos um processo
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de desenvolvimento atento ao homem que precisa de
pão, justiça e liberdade.
Muito obrigado.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Ouço V. Exª.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – V. Exª concluiu, mas eu gostaria, muito rapidamente, de fazer
um aparte a V. Exª. Parabenizo V. Exª pelo tema que
levanta. Hoje, isso é um dos grandes problemas do
nosso País. Acredito que temos que avançar. Entre
tantas variáveis que envolvem essa questão da segurança no Brasil, temos que avançar na capacitação e
qualificação de todos os profissionais que lidam com a
questão da segurança e, acima de tudo, verificarmos
como podemos aumentar ou melhorar o salário desses profissionais. Temos agora, neste momento, toda
uma preocupação com a votação da PEC nº 300, que
é uma PEC que trata desse assunto. Portanto, estamos
apoiando a PEC nº 300, estou apoiando essa PEC, e
quero parabenizá-lo pela abordagem.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador,
um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Desejo, depois do Senador Jefferson Praia, a quem
agradeço o aparte, ouvir também a representante do
Estado de Santa Catarina, que está cumprindo um
belíssimo trabalho no Senado da República.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Agradeço
a V. Exª por este aparte, que faço com muito respeito a
essa figura tão importante para o nosso País, que é o
Senador Marco Maciel, pela profundidade do tema, um
tema recorrente, em que todas as instituições estatais,
quando são fortes, como V. Exª mesmo colocou, tomam
conta dessa situação. Pudera, Sr. Senador,...
(Interrupção do som.)
A Srª. Níura Demarchi (PSDB – SC) –...que tivéssemos um sonho propagado através do pensador
Immanuel Kant, filósofo alemão, da paz perpétua. V.
Exª trouxe tantos pensadores, tantos filósofos! Que
bom doutrinar nesse sentido e sentir que nosso País,
nossa Nação e nosso Estado deveriam estar pensando
na instituição forte. O Governo Federal chama para si a
responsabilidade de coibir a violência e de não deixar
que esse Estado, que tem que ser forte, deixe-se levar
pelo crime organizado, que está assolando o nosso
País, está assolando as nossas instituições e, principalmente, as famílias brasileiras. Quero parabenizálo por esse tema. Coaduno com toda a sua doutrina,
com tudo o que V. Exª colocou neste momento. E que
possamos, juntos, participar deste momento com os
demais Senadores que atuam fortemente pela segurança do direito de ir e vir, mas, principalmente, pelo
respeito às instituições do nosso País.
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Quero parabenizá-lo, agradecer este aparte que
me honra fazer a tão digna Excelência que é para o
nosso País. Obrigada.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senadora Níura Demarchi.
Quero, nesta oportunidade, mais uma vez, cumprimentá-la pela sua no Senado Federal, representando Santa Catarina, Estado altamente politizado,
e dizer que V. Exª tem razão quando chama atenção
para darmos prioridade a uma questão que é essencial
para que o País possa ter desenvolvimento realmente
harmônico, pacífico, capaz de ensejar um permanente
processo de crescimento. .
Muito obrigado a V. Exª, Senadora Níura Demarchi.
Também expresso agradecimento ao nobre Senador Mão Santa, que preside a sessão, por me haver
permitido usar da palavra neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, vamos chamar um Líder, que seria eu, representando o Partido Social Cristão, mas cedo a vez a Antonio
Carlos Júnior, que estava inscrito em seguida.
Antonio Carlos Júnior, de acordo com documentação, é Líder do DEM.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tenho dois assuntos hoje para
trazer a este Plenário. O primeiro deles: o comportamento do Presidente.
O Presidente Lula tem feito críticas constantes
ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior
Eleitoral e ao Ministério Público. Agora chegou a vez
do Senado Federal, alvo de ofensas em mais um dos
seus destemperos verbais presidenciais, cada vez
mais frequentes à medida que se aproxima o ocaso
de seu mandato.
Em mais um comício a que compareceu, afrontando a legislação eleitoral, Sua Excelência, que não
é candidato, mas age como se fosse, afirmou esperar que o próximo Governo – que ele pensa que terá
à frente a sua candidata – não tenha, nas palavras
dele, o Senado que ele teve. E aí parte para a agressão pura e simples:
Eu peço a Deus que essa companheira
(referia-se à Dilma) não tenha o Senado que
eu tive. Que ela tenha um Senado de mais qualidade, mais respeitador, um Senado que não
ofenda o Governo, como eu fui ofendido.
Como se vê, Sua Excelência toma como ofensa
pessoal as derrotas que sofreu na Casa, principalmente
no caso da CPMF. Uma pena que pense assim!
De toda forma, se o Governo não teve as vitórias
com que sonhava nesta Casa, o Presidente que cobre
isso da sua bancada, da base de apoio ao Governo,
não do Senado Federal. Fosse justo, Sua Excelência
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deveria, isto sim, agradecer o espírito cívico e o patriotismo de todos os Senadores pelas tantas vezes em
que projetos do Governo foram aprovados somente graças à atuação exatamente da oposição, que jamais foi
raivosa, jamais foi inconsequente, irresponsável, como
foi o partido de Sua Excelência em um sem-número
de oportunidades quando era oposição.
O Presidente da República vai findar o seu mandato sem aprender a respeitar os demais Poderes
da República, sem respeitar o Senado Federal, sua
independência, sua diversidade ideológica e, principalmente, sua força originária do papel constitucional
que lhe foi reservado.
A origem de Sua Excelência no movimento sindical e como um dos fundadores de um partido então
de oposição deveria tê-lo ajudado a compreender melhor o papel democrático daqueles homens públicos
que, no Poder Legislativo, militam por circunstâncias
eleitorais e ideológicas na oposição.
Se este Senado não agradou ao Presidente da República, é sinal de que a instituição tem sabido bem cumprir o seu papel. E, assim, se Sua Excelência afirma, pelas
razões alegadas, que gostaria de um Senado diferente,
para nós ele faz um elogio, ainda que involuntário, mesmo
que a intenção fosse nos ofender a todos.
Sr. Presidente, também na Bahia as coisas não
andam lá muito corretas – é o segundo assunto de
que trato. Trezentos e sete milhões de reais! Esse é o
valor que se sabe, até agora, foi repassado pelo Governo Jaques Wagner, na Bahia, para ONGs, parte
significativa delas fundada, integrada ou dirigida por
servidores ligados à administração estadual baiana ou
a partidos políticos.
Para se ter uma ideia da magnitude desses números para a realidade dos cofres públicos baianos,
em 2009, a Secretaria de Segurança Pública Estadual
recebeu para investimentos quatro vezes menos do
que receberam essas ONGs. O Governador alega que
tudo foi feito de forma legal.
Vamos lá que algumas liberações tenham sido
feitas de forma legal, algo que ainda precisa ser apurado, vez que muitos outros repasses sabidamente não
o foram. O fato de ser legal implica ser correto, ou o
Governo apenas encontrou uma brecha para escoar
dinheiro público para seus apaniguados?
Alegar ter sido um ato legal justifica um dirigente
de ONG que deixou o cargo para assumir a Secretaria
Estadual de Ciência e Tecnologia celebrar seu primeiro convênio, sem licitação, justamente com a entidade
que antes presidia? Ou uma diretora da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano emitir parecer favorável à celebração de convênio com ONG da qual já foi integrante
– aliás, uma ONG que teve repasses suspensos por
decisão do Tribunal de Contas, a pedido do Ministério
Público, por suspeita de emissão de notas frias?
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Ações como essas, lesivas ao interesse público,
acontecem na Bahia, mas refletem o que ocorre na
Administração Federal, justificaram e ainda justificam
a necessidade da CPI das ONGs, que é presidida pelo
Senador Heráclito Fortes.
São denúncias que explicam o esforço que o Governo Federal tem feito para manter o assunto “ONGs e
repasses” na obscuridade, sabotando os trabalhos da CPI
e sonegando informações aos órgãos de fiscalização.
O caso baiano é exemplar: frente às denúncias,
o que fez o Governador Jaques Wagner? Justificouse? Esclareceu? Não!
Como disse, Sua Excelência preferiu tentar desqualificar as denúncias ou esconder-se por trás de
uma suposta legalidade, provavelmente convencido
de que as acusações restarão impunes. O Governador
chegou a ironizar ao dizer estranhar que isso tivesse
sido descoberto a 59 dias das eleições. Sua Excelência provavelmente pensa que em período pré-eleitoral
governantes não podem ser acusados e punidos por
má gestão ou improbidade.
O fato, Sr. Presidente, é que atitudes como essas
do Governo baiano, lesivas ao interesse público, acabam por colocar sob risco, sob suspeição, uma política
que, de forma geral, é benéfica para a sociedade.
Na Bahia, por exemplo, ONGs em parcerias com
o Estado sempre desenvolveram ações no semiárido,
uma região ainda carente da presença efetiva do Estado
e, por isso, com deficiências graves de infraestrutura.
Não se trata, portanto, de negar importância ao
trabalho de entidades sérias, conveniadas a administrações públicas municipais, estaduais ou federais,
como insinuam sempre os que são flagrados em delito.
Trata-se, sim, de exigir transparência a esses convênios e de aperfeiçoar os mecanismos de controle do
uso do dinheiro público.
O que não podemos é compactuar com visões
distorcidas como a do Governador Jaques Wagner, que,
acuado pelas graves denúncias, prefere minimizá-las
e simplificar de forma quase infantil a questão ao dizer
que tudo foi feito para desburocratizar e que “o rigor,
às vezes excessivo, (...) acaba demorando e você não
consegue responder às demandas”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
um aparte ali, V. Exª não vai concedê-lo?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Desculpe-me. Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, nem seria necessário
este aparte. É apenas para prestar esta homenagem a
V. Exª por abordar sempre temas pertinentes, adequados ao momento que estamos vivendo. E fazer essa
defesa que faz das Organizações Não Governamentais
que atuam com correção. Elas existem e são muitas.
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Mas foi um desserviço que o Governo Lula prestou a
Organizações Não Governamentais no País quando
passou a permitir o aparelhamento delas com o objetivo de desviar dinheiro público para atividades suspeitas. É evidente que há um bom número dessas ONGs
prestando esse desserviço. Estamos constantemente
abordando da tribuna o aparelhamento do Estado, o
aparelhamento de paraestatais, o aparelhamento de
organizações não governamentais com objetivos escusos. E o caso que V. Exª relata retrata exatamente a
realidade que estamos constatando com uma CPI que
tem sido abafada, que tem sido obstaculizada na sua
ação de investigar, está sendo impedida de investigar.
Há um esquema que, infelizmente, se adotou nos últimos tempos, especialmente no Senado Federal, para
impedir que CPI não funcione. E nós estamos aí às
escuras, vivenciando o problema da desonestidade
de organizações não governamentais. Por isso quis
fazer este aparte a V. Exª para exatamente avalizar
o que disse, dar respaldo ao que disse e, sobretudo,
dizer que isso ocorre na Bahia e também em outros
Estados brasileiros.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Agradeço, Senador Alvaro Dias.
Encerro dizendo que a CPI das ONGs é importante para que a gente continue apurando esses casos.
Esse caso da Bahia é mais um deles e que merecerá
também a apreciação da CPI das ONGs.
Saúdo a presença do Senador Heráclito Fortes,
que é o Presidente dessa CPI. Com certeza, esse será
mais um caso apurado pela CPI das ONGs.
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Antonio Carlos Júnior, louvo V. Exª por trazer o tema
ONGs a esta Casa. E quero dizer a V. Exª que acabou
de ser lido pelo Presidente da Casa a prorrogação dos
trabalhos da Comissão por mais dois meses quando
seu prazo terminar, o que ocorrerá em setembro. Acho
que é chegado o momento de se ter noção da responsabilidade da apuração desses fatos. No Brasil inteiro,
há denúncias contra malversação de recursos públicos
feitas por meio de ONGs, OCIPs e derivados. O Brasil precisa passar isso a limpo. Não se pode continuar
vendo nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte brasileiro, ser desviado para fins inconfessáveis. Temos
que salvar esse novo modelo de administração, que é
a administração feita por meio do terceiro setor. Temos
que aproveitar para salvá-lo e separar o joio do trigo
enquanto ainda houver trigo. Essa responsabilidade
é de todos nós.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – Encerro dizendo que realmente temos que separar essas ONGs honestas, que fazem um trabalho
importante, das ONGs desonestas que servem para
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desviar dinheiro público com motivos escusos e até
eleitoreiros.
Muito obrigado e obrigado também, Presidente
Mão Santa, pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador
Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia
deixar, Senador Augusto Botelho, de vir a esta tribuna
fazer o registro da reunião da Comissão de Assuntos
Econômicos ocorrida ontem. E naquela reunião, eu
substituí, com muita honra, o Senador Garibaldi Alves,
que está licenciado.
Ontem foi um dia muito importante, porque o Senado, mesmo nesse período de eleições, está trabalhando
a todo vapor. Votamos muitas matérias importantes na
Comissão de Assuntos Econômicos, como também votamos muitas matérias importantes aqui, no plenário do
Senado – medidas provisórias, PECs e especialmente os
empréstimos, empréstimos esses que foram votados na
Comissão de Assuntos Econômicos.
Eu não poderia deixar de registrar, Presidente
Senador Mão Santa – Senador respeitado em todo o
País, popular, querido pela nossa gente –, os empréstimos que foram aprovados ontem. Nós, no meio de uma
eleição, aprovando empréstimos para vários Estados,
para Capitais, independentemente de partido, mais do
que nunca olhando as necessidades de cada cidade,
de cada Estado, as necessidades do País.
É importante registrar isso, Sr. Presidente, porque,
mesmo havendo esse embate na eleição, Prefeitos,
Governadores, da base aliada ou de oposição, tiveram,
pelo Governo do Presidente Lula, encaminhados esse
projetos, encaminhados esses empréstimos.
Para V. Exª ter uma ideia, ontem, só o Rio de Janeiro recebeu mais de US$1 bilhão de investimentos, e
o próprio Prefeito Eduardo Paes esteve aqui presente
conosco; o Ceará recebeu US$150 milhões, também
para investimentos; e São Paulo, extremamente bem
aquinhoado, com investimentos na recuperação de
estradas vicinais, saneamento, infraestrutura. E eu
não poderia deixar de destacar aqui os empréstimos
aprovados ontem para Mato Grosso do Sul: US$300
milhões do Bird, principalmente para investimentos na
infraestrutura do Estado.
Mato Grosso do Sul é um Estado produtor, é um
Estado com um empresariado competente, com produtores rurais eficientes, um Estado, hoje, diversificado
economicamente, um Estado, sob ponto de vista de
América do Sul, que está numa posição estratégica
porque é vizinho dos principais Estados brasileiros e
também vizinho dos países que fazem fronteira conosco
e nos permitem um acesso ao Pacífico também.
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O nosso grande desafio é a logística, e esses US$300
milhões, meu caro Presidente, Senadores e Senadoras,
vêm ao encontro de um anseio da nossa gente, do nosso
povo: vencer o desafio da infraestrutura. São obras que
atingem todas as regiões do nosso Estado e especialmente
a nossa Capital, Campo Grande.
É importante destacar que, independentemente
do enfrentamento que temos hoje em Mato Grosso
do Sul – o Governador André Puccinelli concorrendo
à reeleição e o ex-Governador Zeca do PT disputando a eleição com o atual Governador –, o Governo do
Presidente Lula se fazendo presente, acelerando a
tramitação desses empréstimos e trazendo, mais do
que nunca, benefícios para o nosso povo, benefícios
para o Mato Grosso do Sul, não olhando partidos, não
olhando se Governadores, Prefeitos fizeram oposição
ou não, mas, acima de tudo, compromissado com os
cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses.
E é importante registrar, Sr. Presidente, outro financiamento, que é do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, de US$12 milhões, principalmente para investir
na gestão, na eficiência da gestão, para que a máquina
pública seja bem utilizada e seja eficiente.
Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de destacar as condições desses empréstimos, com carências
extremamente favoráveis, com tempo de pagamento,
com prazo de amortização compatível com o fluxo de
caixa do Estado e com taxas de juros absolutamente
competitivas e incomparáveis se nós olharmos as taxas de juros praticadas aqui no País.
Portanto, esses recursos vêm num momento especialíssimo para Mato Grosso do Sul. E nós temos que
saudar isso. Esse é o resultado, mais do que nunca, do
esforço da Bancada de Mato Grosso do Sul, do Governo
do Estado, dos Secretários, da Assembléia Legislativa e,
acima de tudo, uma vitória da população, que cobra de
todos nós uma atuação consistente, firme no sentido de
levar o progresso para o nosso Estado, principalmente
levando recursos que vão atender a nossa logística. E
esses, somados aos programas sociais, principalmente
os do Governo do Presidente Lula, e aos investimentos
que recebemos via emendas individuais e de Bancada,
vão efetivamente transformar Mato Grosso do Sul em um
Estado cada vez melhor para se viver.
E, isso é importante, Sr. Presidente: com a diversificação econômica, há vários investimentos privados.
A economia do nosso Estado está se diversificando: é a
pecuária, da agricultura, do agronegócio, da agregação
de valor, da mineração, da metalurgia, do turismo, da
floresta certificada, da produção de papel e celulose,
do gás natural, da fábrica de fertilizantes, do polo têxtil. Enfim, é um novo Estado e um Estado que precisa,
mais do que nunca, de investimentos.
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Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar
de aqui registrar essa grande vitória de todos nós sulmato-grossenses e, ao mesmo tempo, agradecer ao
apoio de todos os Senadores e Senadoras que votaram
conosco não só na Comissão de Assuntos Econômicos,
mas também aqui no plenário do Senado Federal, principalmente com vistas a garantir o desenvolvimento, o
progresso e um futuro melhor para nossa gente.
E aproveito para cumprimentar também o Vereador Robalinho, aqui presente, da nossa querida cidade
de Paranaíba, que nos brinda com a sua presença aqui
no plenário do Senado.
Meu caro Presidente, muito obrigado pela oportunidade que V. Exª me dá de falar aqui e agradecer, mais
uma vez, o Presidente Lula, os Senadores, a Assembléia
Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Bancada, enfim, todos aqueles que trabalharam, o Governo do Estado e seus
Secretários, todos aqueles que, independentemente de
partido, trabalharam pelo futuro da nossa gente, a gente
valorosa de Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer um registro de alguma coisa que eu
penso daqui a pouco, de uma forma mais acelerada,
porque acontecendo já está no Brasil, nos quadrantes
desta terra, para a nossa tristeza... E, quando eu chamo para a discussão, Sr. Presidente, o fato de que nós
poderíamos, este ano, neste processo eleitoral, ter o
chamado plebiscito e ter recebido o “sim” da sociedade
brasileira, Senador Geraldo Mesquita, para podermos
fazer uma mini-Constituinte após esse processo eleitoral, para tratarmos de segurança pública, das mudanças necessárias e das medidas necessárias a serem
tomadas, porque o drama deste País é segurança
pública. V. Exª vive na fronteira e sabe que é preciso,
com urgência, tomar medidas concretas, sem discursos, para guardar as fronteiras brasileiras.
E, quando chamei a atenção para a necessidade de instituirmos no Brasil prisão perpétua para abusadores de crianças, para pedófilos, sei que ela se
estenderia e se daria também para narcotraficantes,
porque o maior inimigo da Nação, hoje, é quem cruza
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a fronteira para afrontar a sociedade, afrontar nossa
família. O povo vai matar na rua.
Recebo uma notícia, agora: “Pedófilo é morto pisoteado na prisão de segurança máxima”. Nem mesmo
o sujeito que empunha uma arma e assalta um banco,
nem mesmo aquele truculento estuprador com uma
arma na mão que leva um adulto para o meio do mato,
nem mesmo esses querem conviver com um indivíduo
que abusa de criança. Eu chamo a atenção para este
fato, para que não esperemos mais que crianças sejam
violadas e violentadas para que indivíduos compulsivos, sem recuperação, indivíduos que precisam estar
fora do convívio da sociedade, sejam presos perpetuamente – o que será um passo significativo na segurança pública deste País.
Senador Sarney, V. Exª que comandou esta Casa
tantas vezes e também até a Nação, V. Exª que vê a
violência crescente no País todos os dias, V. Exª que
vê que aqueles que trabalham e constroem um patrimônio não podem desfrutar porque têm que andar de
carro blindado e ficar cercado enquanto que o bandido
fica na rua. Aqueles que não têm essa possibilidade
ficam “ao Deus dará”, no meio da rua.
Na verdade, o que nós temos que discutir com
seriedade é violência. Como vamos combater? Teremos um Ministério de Segurança Pública no Brasil?
Isso temos que discutir. Essa matéria me trouxe, aqui,
Sr. Presidente, para fazer este registro porque vejo a
sociedade brasileira se levantando. Trata-se de um
tema que pautou o Brasil. E, certamente, aquilo que
já está acontecendo no Brasil inteiro de eles serem
mortos por aí, porque não há legislação para mantêlos presos definitivamente, certamente essa coisa vai
se avassalar ainda no nosso País.
É o meu registro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Francisco Dornelles, como
orador inscrito.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, é só uma solicitação a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se for uma solicitação, Senador Papaléo, passo a
ouvi-lo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu solicito
inclusão do PLC nº 187, de 2008, na pauta da sessão,
na nossa pauta de votação.
Já houve alguns pedidos de inclusão e acredito que
as Lideranças não têm como se opor ao acordo, porque
esse projeto é de 2008 e há uma necessidade absoluta de
votá-lo, porque se trata da regulamentação do exercício da
profissão de técnico em imobilização ortopédica.
Então, é extremamente importante, principalmente
tratando-se da minha área, que é a saúde.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Papaléo Paes, nós vamos verificar se temos
quórum, porque até agora não temos quórum na Casa.
Dessa maneira, ainda não se pode tratar de votação,
se não testarmos o quórum da Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco
Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Casa
da Moeda do Brasil inaugura, nesta sexta-feira, no Rio
de Janeiro, a primeira das duas novas linhas de produção de cédulas.
O investimento total feito no Parque Industrial,
desde 2009, é de cerca de 350 milhões e prevê a instalação, ainda, de uma segunda linha de produção, com
funcionamento previsto a partir de agosto. Com essa
estrutura, Sr. Presidente, a Casa da Moeda do Brasil,
que teve um grande fôlego no Governo de V. Exª, uma
empresa que praticamente se consolidou no Governo
do Presidente Sarney, estará a produzir 2,8 bilhões de
cédulas em dois turnos – atualmente são produzidos
dois bilhões em três turnos.
A inauguração da nova linha faz parte de um
trabalho que vem sendo feito desde 2008, quando a
Casa da Moeda do Brasil começou a expansão rumo a
novos negócios – e aumentou o lucro líquido de R$103
milhões para R$330 milhões, em 2009.
A Casa da Moeda do Brasil já é, hoje, uma autoridade certificadora de primeiro nível, e está construindo uma sala cofre que vai abrigar todos os bancos de
dados contidos nos produtos que oferece, como números de identificação e de série dos selos de bebidas
e cigarros, dos Registros de Identidade Civil (RIC) e
de cartões e passaportes eletrônicos. O processo da
nova Casa da Moeda tem como foco a inovação tecnológica, a conquista de mercados e a valorização de
Recursos Humanos.
Desde 2008, Sr. Presidente, a Casa da Moeda
aumentou a capacidade de produção de cédulas e moedas, está apta a produzir a nova família de notas, fabrica cartões para telefone público, passaportes comuns,
passaportes com chip para o Ministério da Relações
Exteriores, possui o sistema de controle de bebidas e
cigarros, o cartão chip para a Anac, a carteira dos enfermeiros do Brasil e a carteira dos médicos.
Como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,
congratulo-me com o Ministro Guido Mantega; com o
Presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci
pelo importante trabalho realizado na Casa da Moeda
do Brasil, que é uma das grandes indústrias hoje do
Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado pela gentileza de
V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Vamos submeter a votos a escolha de autoridades.
Item extrapauta:
PARECER Nº 1.179, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.179, de 2010, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, Relator: Senador Eliseu Resende, sobre a Mensagem nº 234, de 2010
(nº 441/2010, na origem), pela qual o Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Jorge
Luiz Macedo Bastos para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT, na vaga do Senhor Francisco de Oliveira Filho.
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão.
Passamos à votação, que, de acordo com o Regimento e o disposto no art. 383, combinado com o art.
91, deve ser procedido em escrutínio secreto.
Peço à Secretaria que prepare o painel para a
votação.
(Procede-se à votação.)
Concedo a palavra, enquanto esperamos a vinda
dos Senadores, ao Senador Roberto Cavalcanti.
Peço aos Senadores que se encontram em outras dependências da Casa ou nos corredores que
compareçam ao plenário, pois estamos numa votação
secreta de escolha de autoridades, para testarmos o
quórum da Casa.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por vezes, tenho manifestado, desta
tribuna, a preocupação com o endividamento do cidadão comum, vitimado que é de regulamentações
esdrúxulas ou inexistentes. É o caso, por exemplo, de
todo o problema que já levantei sobre os juros cobrados pelos cartões de crédito.
Da mesma forma, já trouxe a esta tribuna o problema do endividamento de parcela do empresariado
nordestino junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
Esses empresários utilizaram recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Nordeste (FNE)
e acabaram, por diversas conjunturas econômicas adversas à atividade industrial, respondendo por valores
estratosféricos, impagáveis, por vezes superiores ao
faturamento das suas próprias empresas.

Quinta-feira 5

39935

Nessa última ocasião, reclamei a atenção do
Governo no sentido de permitir o refinamento dessas dívidas à semelhança do que vem acontecendo
no setor agrícola, açoitado por perdas de safras nos
anos anteriores.
Entretanto, nessas renegociações autorizadas por
lei, sempre foram privilegiados os grandes produtores,
as lavouras de exportação.
Os pequenos produtores quase sempre permaneceram à margem, driblando as perdas econômicas e
administrando severas dificuldades para honrar honestamente suas dívidas e o sustento de suas famílias.
Durante o recesso, recebi correspondência enviada pela Assembléia Legislativa da Paraíba, apelando
a Deputados e Senadores dos Estados nordestinos
que repercutissem no Congresso Nacional os problemas que estão sendo enfrentados pelos agricultores
da nossa região que tem débitos junto ao Banco do
Nordeste e outros bancos oficiais.
O caso emblemático é o de um pequeno proprietário de terras, residente no meu Estado, na cidade
de Caiçara.
Por causa de uma pequena operação de crédito,
de menos de R$2.400,00, que resultaria num pagamento final da ordem de R$6.500,00, ele se viu enredado
em uma trama financeira que lembra as histórias do
escritor Franz Kafka.
O resultado da sua “via crucis” foi um conjunto
de pagamentos que integralizou, em valores históricos,
mais de 30 mil reais.
Como se não bastasse, o Banco do Nordeste teria
recebido mais de 31 mil reais do Conselho Monetário
para refinanciar a dívida. Não contente com isso, manteve presa a hipoteca das terras e cobrou mais de 59
mil reais, em valores de julho do ano passado.
Em resumo, Srªs e Srs. Senadores, por um empréstimo de dois mil e quatrocentos reais, o Banco do
Nordeste, instituição oficial, gerou uma dívida, em nome
de um pequeno agricultor nordestino, que totalizaria
mais de 120 mil e 600 reais, da qual já conseguiu receber, direta e indiretamente, mais da metade.
E a coisa não para por aí.
O BNB estaria forçando mais um aditivo no contrato original, que permitiria àquela instituição financeira – oficial, repito – receber mais de cem vezes o
valor devido originalmente.
Qualquer roteirista de cinema transformaria essa
trama real em um excelente filme sobre agiotagem e
extorsão, bastando acrescentar os capangas do agiota
e algumas cenas de violência física.
Felizmente, esse proprietário reagiu e já conseguiu na Justiça, em 1ª Instância, sentença favorável.
Entretanto, o Banco segue não cumprindo a sentença, jogando com os recursos protelatórios que todos
nós sabemos possíveis.
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Tem muita coisa errada nessa história que estou
relatando. Ela está errada principalmente do ponto
de vista econômico. Uma instituição financeira oficial
que massacra seus devedores dessa forma não está,
definitivamente, contribuindo para o desenvolvimento
econômico do nosso País, pois intimida os pequenos
e médios produtores, maiores geradores de emprego
no Brasil.
Deste modo, dá o recado de que é impossível ao
pequeno empresário urbano ou rural conseguir financiamento para expansão de seu negócio. Está errada
também do ponto de vista de política governamental.
Não adianta um bonito discurso sobre refinanciamento de dívidas de pequenos produtores se a
realidade prática refletida aqui no martírio desse lavrador paraibano é manter a destruição de parte do
setor produtivo.
Sabemos que os diplomas legais necessários
à solução nesses casos estão sendo gerados com
regularidade. Entretanto, constatamos que não estão
sendo aplicados na outra ponta.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Para finalizar, Sr. Presidente.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte, por
favor?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Com muita honra recebo um aparte do Senador
de Alagoas.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª traz à tribuna um problema que,
infelizmente, ou felizmente, não é só da sua Paraíba,
mas algo que acontece de um modo geral na região
nordestina. O Brasil continua a cometer o equívoco de
que existe um Brasil único, de que a sua Paraíba, a minha Alagoas podem ser comparadas a Estados em que
as condições naturais, as condições de infraestrutura
e a atividade econômica já implantada permitem uma
atuação mais, digamos assim, forte, contundente dos
agentes financeiros fomentadores do desenvolvimento. O que acontece nesse caso específico que V. Ex.ª
cita aqui com tanta propriedade é exatamente isso. É
uma falta de compreensão, de entendimento de que
o Nordeste, sobretudo, um órgão que é responsável,
digamos assim, criado exclusivamente para fomentar
o desenvolvimento e a consolidação da região pobre
como é Nordeste tem um comportamento que não
leva em conta isso, não leva em conta o fato de que
o Nordeste não é a região Centro-Sul, não é a região
Centro-Oeste e, evidentemente, em função das suas
condições econômicas, ecológicas completamente
diferentes mereceriam uma visão completamente diferente, assim como é o Norte do País também que
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mereceria uma atenção diferenciada. Parabéns. Gostaria de estender a sua colocação e dizer que não é
um problema apenas da Paraíba. É um problema que
afeta a toda a região nordestina.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço o aparte de V. Exª. que é um empresário de extrema competência e lucidez no Estado de
Alagoas. João Tenório, além de meu amigo, é uma
pessoa que na verdade contribui para a economia do
nosso País. Agradeço o aparte.
Também não parecem funcionar os mecanismos
de regulação e ouvidoria, uma vez que esse indigitado brasileiro já acionou praticamente todos os canais
possíveis – Justiça, Banco Central e até carta ao Presidente Lula –, sendo solenemente ignorado.
Por último, essa história toda também está errada
até do ponto de vista humano.
O resultado da tensão emocional pela qual ainda passa esse agricultor não é muito diferente de uma
surra de capangas dos agiotas de filmes: diabético e
com duas pontes de safena e uma mamária.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, repercuto
aqui essa história não apenas por demanda da Assembléia da Paraíba, mas por sabê-la verdadeira e,
infelizmente, não exclusiva.
Há pouca defesa e orientação em nosso País
para o pequeno e médio produtor.
São reféns da burocracia, da proliferação de leis
e impostos, do emaranhado jurídico por trás das operações financeiras, da complexidade matemática dos
cálculos dos juros, mesmo nos bancos oficiais.
São vitimados até pelo descumprimento das leis
que os beneficiaram, como no caso que relatei.
Com certeza, casos como esse mereceriam uma
atenção maior de nossas autoridades, já que comprometem a própria credibilidade das políticas públicas.
Da mesma forma, a lentidão habitual da justiça
nesses casos, culpa dos recursos protelatórios, também é fatal para o pequeno produtor.
Fica aqui meu apelo para que juntos possamos
encontrar uma maneira de equacionarmos o grave
problema representado pelo endividamento dos pequenos produtores rurais.
Apelo, igualmente, às instâncias da Justiça para
que se examinem com celeridade casos como os aqui
relatados (e eles existem aos montes!) e se tomem as
providências necessárias não apenas para sanar o
dano causado a esses brasileiros, mas para que ninguém mais venha a ser submetido ao vexame de ter
que provar na Justiça que uma dívida que pode chegar a cem vezes o valor original em tempo tão curto
não pode ter sido gerada pela aplicação de nenhuma
regra financeira justa ou legal!
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O sistema financeiro brasileiro, especialmente os
bancos oficiais, não deve e não pode matar a economia do nosso País.
Defendemos a ampliação do crédito e a renegociação das dívidas sobre base justa e sustentável.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade
e estarei votando em seguida.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, neste
breve espaço que nos separa de alcançar o quórum,
quero anunciar o meu apoio aos profissionais da ortopedia, porque são eles que cuidam das nossas pernas
quando as quebramos batendo bola por aí, pelo Brasil
afora. Eles estão à espera exatamente da aprovação
da regulamentação de sua atividade profissional.
E há aqui um compromisso nosso, juntamente
com o Senador Renato Casagrande, para que possamos firmar essa votação com a devida aprovação.
Mas quero registrar, Sr. Presidente, que neste
momento, enquanto discutimos aqui no Senado Federal a aprovação da indicação de mais uma autoridade
para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, lá no
Estado do Ceará está acontecendo uma reunião de
trabalho promovida pelo Centro de Energias Alternativas, discutindo um tema importantíssimo. O encontro
reúne pesquisadores, profissionais que atuam na área,
no setor de energia, professores do Brasil, do Canadá,
da Austrália, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados
Unidos, da Nova Zelândia, discutindo novas possibilidades de produção de energia.
Esse encontro, ali no Ceará, Sr. Presidente, discute a produção de energia a partir do cultivo de microalgas, e o espaço, a região mais importante do
mundo para produção de microalgas, em condições
absolutamente favoráveis, é exatamente o nordeste
brasileiro: o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o
Maranhão, a Paraíba. São essas regiões que podem
produzir microalgas em condições de serem transformadas em alimento, em ração animal, em energia
para o nosso País.
Eu quero cumprimentar o coordenador desse
evento no Estado do Ceará, professor da Universidade
Federal do Ceará, o professor Carioca, que articulou
um conjunto de pesquisadores do mundo inteiro para
debater esse tema estratégico.
Sr. Presidente, hoje, na área dos biocombustíveis
– e nós estamos, digamos assim, na era dos “bios” –,
nessa área da produção de biocombustíveis, temos
feito tentativas com a mamona, com o girassol, com
várias palmas, com a soja. Nós temos conseguido, com
a soja, uma grande produção de óleo para biocom-
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bustão: um hectare de soja produz mais ou menos o
equivalente a 5 mil litros de óleo. Sr. Presidente, veja,
um hectare de cultivo de microalgas tem a capacidade de produzir 20 mil litros, quatro vezes mais óleo do
que a soja. Examine o potencial, a capacidade que
tem o nosso País.
Por isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
do Meio Ambiente, o das Minas e Energia não podem
deixar de voltar o olhar para esse potencial gigantesco. Tempos atrás, encontramos os ventos, e foi difícil a
gente dobrar o Ministério das Minas e Energia, porque
se agarram a uma fonte única, a um objetivo único e
não conseguem perceber as novidades vantajosas
para o meio ambiente, como é, já fato, a energia eólica no Brasil. Agora, surge a microalga para produção
de óleo com um potencial extraordinário.
Sr. Presidente, quero registrar o evento que se
realiza no meu Estado, no Ceará, mas não é apenas
o Ceará que tem esse potencial, é o Nordeste brasileiro, é essa parte do nosso País que tem condições
absolutamente favoráveis para a produção de energia
a partir da microalga.
E o encontro foi acolhido pelo Governador do
nosso Estado, o Governador Cid Gomes, que, além do
trabalho extraordinário que tem feito na infraestrutura
do nosso Estado, cuidando das estradas, de ferrovias,
de escolas, da saúde, da educação profissional, do turismo – ontem mesmo aprovamos um empréstimo aqui
de US$150 milhões –, tem examinado e dado todo o
apoio a essa grande possibilidade de nós produzirmos
energia a partir das microalgas.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer esse
registro que considero muito importante: a energia do
futuro, a energia bio, que é a energia da vida.
Sr. Presidente, cumprimento os organizadores
desse encontro de trabalho lá no Estado do Ceará,
um encontro internacional, mas que tem como virtude
criar as condições para o cultivo amplo de microalgas
geradoras de alimento e geradoras de energia.
Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria
apenas que V. Exª... Eu solicitei ao gabinete do Senador
Fernando Collor – S. Exª falou como Líder, mas está
inscrito – que a inscrição do Senador Fernando Collor
passasse a valer para que eu pudesse usá-la. Então,
eu gostaria que V. Exª registrasse. Muito obrigado.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proceder à apuração. Todos os Senadores já
votaram? (Pausa.)
Valter Pereira, já votou? João Faustino, já votou?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pode
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – João Faustino

abrir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)

votou. Está votado, Sr. Presidente. Pode abrir o painel.

– Não. Acho que não votou. Continua 45. Rio Grande
do Norte.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM, 34 Srs. Senadores; e NÃO, 11.
Não houve abstenções.
Total: 45 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Como estamos votando autoridades, existe acordo para votar mais três autoridades:
José Agenor, da Anvisa; Eduardo, da ANS; e, quanto à
Ministra Eliana Calmon, o voto é majoritário, temos de
ter 41 votos “sim”. Portanto, eu não gostaria de colocar
essa matéria agora, já que o quórum ainda está baixo.
Então, eu pediria que colocássemos primeiro em votação a Anvisa e a ANS, para tentar crescer o quórum e
poder votar a Ministra Eliana Calmon, do STJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa agradece a colaboração de V. Exª, mas era
essa a orientação que estávamos seguindo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 598, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 598, de 2010, da Comissão de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Garibardi Alves Filho, sobre a Mensagem nº 105, de 2010 (nº
181/2010, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor José Agenor
Álvares da Silva para ser reconduzido ao cargo
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária– ANVISA.
Discussão do Parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, vamos proceder à votação. O painel está sendo preparado para receber o
voto dos Srs. e das Srªs Senadoras. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Tem a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, que
a pediu a palavra pela ordem.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem
revisão da oradora.) – Eu queria apenas registrar o
meu voto “sim” na votação anterior, referente ao Dr.
Jorge Bastos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, Sr. Presidente, eu queria que V. Exª consignasse o meu voto
na indicação do Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos para o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Terrestres.
O voto do Senador Crivella faça constar em Ata,
por gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Registro a manifestação de V. Exª.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências do Senado
que compareçam. Precisamos de quórum qualificado
para votação da Ministra Eliana Calmon.
(Continua em processo de votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, estava no gabinete e vim atender à solicitação de V. Exª
para as votações nominais e eu não votei na indicação
do Dr. Jorge Luiz Macedo Bastos, para a ANTT.
Então, eu gostaria que registrasse o meu voto favorável à indicação do Dr. Jorge, para assumir aquela
Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O desejo de V. Exª será atendido.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
acabei de receber do meu Estado a seguinte notícia:
“Juiz prende funcionários do Idam por suposto crime
eleitoral”. É a distribuição de motores, de rabetas, de
material em troca de voto no meu Estado.
Quero registrar, Sr. Presidente, que isso tem sido
verificado por mim em praticamente todos os Municípios. E a Justiça Eleitoral certamente vai tomar uma
providência em relação a isso. O Governo do meu Estado fez recentemente convênios com os Municípios
que somam mais de R$200 milhões. E, para fazer isso,
fez empréstimos junto ao Banco do Brasil para assinar
convênios com os prefeitos, para que sejam executadas obras de meio-fio e sarjetas, como se isso fosse
a maior prioridade desses Municípios.
Sr. Presidente, eu dei entrada, hoje, no Senado,
a um projeto de lei, que obriga a que os entes federais,
estaduais e municipais, no período de eleição, sejam
obrigados a conveniar na média dos valores feitos nos
convênios dos três anos anteriores.
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Portanto, eu acredito na Justiça do meu Estado
e, certamente, esse crime vai ser combatido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Apelo aos Srs. Senadores que compareçam
ao plenário.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem. Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª consignasse o meu voto
na votação anterior.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – RN) – Muito
obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– SP) – Sr. Presidente, na votação anterior, Paulo Paim, o meu voto
foi “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM, 41 Srs. Senadores; NÃO, 8 votos.
Não houve abstenções.
Total: 49 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Valdir Raupp
O SR. VALDIR RAUPP (PDMB – AP. Sem revisão do orador.) – Eu não cheguei a tempo de votar no
Jorge Bastos, da ANTT. Eu queria registrar o meu voto
favorável, para que conste em Ata. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos proceder a outra escolha de autoridade.
PARECER Nº 599, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 599, de 2010, da Comissão de Assuntos
Sociais, Relator ad hoc: Senador Papaléo
Paes, sobre a Mensagem nº 111, de 2010 (nº
201/2010, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Eduardo
Marcelo de Lima Sales para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga do Senhor Fausto
Pereira dos Santos.
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar a discussão.
Vamos proceder agora à votação.
Preparado o painel, os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Senadora Rosalba, eu pediria a V. Exª que permanecesse no plenário. Vamos ter a votação, em seguida, da indicação da Ministra Eliana Calmon, a primeira mulher que vai ocupar a Presidência do Conselho Nacional...
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Com
certeza, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem
revisão da oradora.) – Estou apenas indo ao cafezinho, mas não deixarei de votar na Ministra, até porque
é muito importante que, cada vez mais, as mulheres
tenham oportunidade de ocupar postos tão importantes como esse.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Ela
é competente e está preparada para essa função.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
(Procede-se à votação.)
Cumpre-se o dever de apelar aos Senadores que
compareçam ao plenário. Eu pediria que nele permanecessem até que terminássemos as votações que
temos que fazer. Temos apenas mais uma autoridade.
Então, os Senadores que votassem permanessem no
plenário, porque, em seguida, teremos a votação da
Ministra Eliana Calmon, que precisa de quórum qualificado.
Senador Almeida Lima, a Presidência pede sua
presença aqui no plenário.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª que
pudesse considerar como lido esse pronunciamento
em homenagem aos 126 anos da 1ª Igreja Batista do
Rio de Janeiro. Eu pediria a V. Exª que encaminhasse
para considerar como lido.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FRANCISCO
DORNELLES.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votaram SIM, 37 Srs. Senadores; NÃO, 07 Srs.
Senadores.
Houve 01 abstenção.
Total: 45 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PARECER Nº 1.178, DE 2010
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.178, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Edison Lobão, sobre o Ofício nº S/19, de 2010
(nº 571/2010, na origem), pelo qual o Superior
Tribunal de Justiça submete à deliberação do
Senado a indicação da Ministra Eliana Calmon
para compor o Conselho Nacional de Justiça,
para o biênio 2010/2012.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Esclareço ao Plenário que precisamos de votos
positivos, na forma da Constituição: 41 votos. É a primeira mulher que vai assumir a Presidência do Conselho Nacional de Justiça.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– E com brilhantismo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, eu pediria aos Srs. Senadores que tivessem
bastante atenção na votação, de modo que tivéssemos
a aprovação da Ministra Eliana Calmon.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, apenas para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não há encaminhamento de votação, mas dou a palavra a V. Exª. Enquanto esperamos a votação, V. Exª
pode usar da palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de dizer a V. Exª que hoje eu estava presente à sabatina da Ministra Eliana Calmon, e o Relator foi o Senador Edison Lobão.
Ali, na Comissão, ela mostrou a nós todos que
está preparada não só para ser membro do Conselho
Nacional de Justiça, mas também para ser a Corregedora do Conselho. Foi um momento de brilho.
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Acho que as mulheres brasileiras se engrandecem
com a indicação da Drª Eliana Calmon. A Magistratura
brasileira se engrandece com a sua indicação.
Quero dedicar a ela todo o sucesso. Peço ao PRB
que esteja presente e que votemos a favor da juíza.
Que Deus possa conduzir as suas decisões naquela
egrégia Corte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Também para fazer um registro sobre a indicação
da Ministra Eliana Calmon.
Tive a oportunidade de participar do debate, da
sabatina com ela na Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai para o Conselho Nacional de Justiça cumprir
um papel importante naquele Conselho e ela...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Renan Calheiros! Senador Renan Calheiros!
Com licença. Senador Renan Calheiros, eu pediria
a V. Exª que votasse. É a Ministra Eliana Calmon.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Sem revisão do orador.) – Ela vai cumprir um papel
importante no Conselho. O Conselho Nacional de Justiça tem desenvolvido um bom trabalho, é importante
que possamos reconhecer. O Conselho tem percorrido diversos Estados e estabelecido com os Estados
metas no Poder Judiciário local, para o julgamento de
processos. Fez isso no Estado do Espírito Santo. E é
fundamental. Nós queremos combater a criminalidade,
queremos ter a redução da impunidade. É fundamental
que o Poder Judiciário lá no Estado tenha eficiência,
tenha resultado, apresente resultados dos julgamentos
para que nós tenhamos condições de dar agilidade às
decisões do Poder Judiciário.
Então, o Conselho cumpre um papel fundamental de supervisão e de acompanhamento. Por isso nós
queremos que, pela competência da Ministra Eliana
Calmon, ela possa colaborar para que o Conselho se
coloque cada vez mais nessas situações e nesses
assuntos.
Ao mesmo tempo, o Poder Judiciário precisa
continuar se abrindo para a sociedade. Estamos vendo como reage a sociedade a essas aposentadorias
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compulsórias de magistrados, que acabam sendo
uma punição que vira um prêmio, porque o cidadão
comete um delito, comete um crime, e o prêmio é a
aposentadoria. O Conselho terá que ajudar a achar
caminho para que nós possamos também corrigir essas distorções.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já darei a palavra a V. Exª pela ordem.
Senador Romeu Tuma, peço a sua presença no
plenário, bem como a do Senador Cristovam Buarque.
Senador Marcelo Crivella, por favor.
Marcelo Crivella ainda não...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Fora do microfone.) – Ele está votando.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
nome do meu Partido, conclamo a todos que venham
ao plenário dar seu voto, isto é, votar na Ministra Eliana Calmon.
Sr. Presidente, eu dou um voto muito feliz. É uma
mulher de coragem. Eu que sou baiano de nascimento,
e ela é baiana também, sinto-me orgulhoso pelo fato
de ser uma mulher preparada e destemida a Ministra
Eliana Calmon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta, V. Exª me perdoe interrompêlo de vez em quando, apenas para trazer os Senadores ao plenário.
Senador Heráclito Fortes, eu pediria a V. Exª que
comparecesse ao plenário para votar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Posso
continuar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pode continuar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dizia o
Senador Renato Casagrande: o Conselho tem prestado
grande serviço ao Brasil. E a presença dessa ministra,
dessa magistrada, com a sua qualidade, com o seu
conhecimento, com a sua competência, que é destemida, porque não basta ter conhecimentos técnicos;
é preciso não ter temor de enfrentar o monstro, que
é a criminalidade, o crime estabelecido na sociedade
brasileira que requer que o Poder Judiciário, além de
ágil, seja corajoso para enfrentar. É preciso realmente que o Poder Judiciário se abra para a sociedade
brasileira.
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Dizia o Senador Renato Casagrande sobre o
prêmio, a aposentadoria compulsória do magistrado
que comete crime. A sociedade quer discutir isso e
o Conselho pode muito bem dar as diretrizes para,
a partir de uma lei votada aqui, de autoria da Senadora Ideli Salvatti, darmos fim a essa que é uma
grande piada que ironiza e zomba da cara da sociedade brasileira.
Eu me reverencio, eu parabenizo, eu abraço, e
é um voto que dou com muita alegria a essa baiana
corajosa e preparada, que certamente um grande serviço prestará ao Brasil no nosso Conselho Nacional de
Justiça, que certamente já vem desempenhando um
papel importante para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Demóstenes Torres, peço a sua presença
no plenário.
Senador Tasso Jereissati.
Senador Flexa, já votou?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
pouco, V. Exª fez uma referência, dizendo que estaríamos votando na primeira mulher a assumir a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade,
a primeira mulher a assumir a presidência do Conselho
Nacional de Justiça foi a Ministra Ellen Gracie. Acho
que V. Exª queria dizer...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A corregedoria, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... que a Ministra Eliana Calmon será a primeira Corregedora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Corregedora. Muito obrigado a V. Exª pela retificação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E eu gostaria aqui de registrar que a Ministra Eliana
Calmon, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça,
fez uma brilhante exposição, sobretudo no momento
em que respondeu a pergunta do Senador Pedro Simon. Ela relatou um episódio que deve ser registrado
como histórico, porque ela disse como, por cinco anos,
preparou todo um dossiê a respeito de um desembargador de um Tribunal de Justiça Estadual, e estava
pronta para fazer o julgamento a respeito dessa pessoa quando recebeu a comunicação de que ele havia
pedido a demissão. Então, ela verificou se já havia sido
publicado, e, como não havia sido publicado, ele ainda
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estava no exercício de sua função; portanto, ela pediu
que fosse feito o julgamento. E essa pessoa recebeu
a punição que lhe cabia.
Isso denota o empenho da Ministra Eliana Calmon, entre outros aspectos sobre os quais ela tão
bem respondeu às indagações que hoje lhe foram
formuladas.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao Senador Gilvam Borges que compareça ao
plenário.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu,
como Senador representando o Estado da Bahia, o
povo baiano, sinto-me extremamente feliz e satisfeito
em ver uma juíza do quilate da Ministra Eliana Calmon
sendo aprovada agora por este Plenário, como foi pela
manhã pela Comissão de Constituição e Justiça, para
assumir o cargo de Corregedora do Conselho Nacional
de Justiça, órgão este que vem efetivando um grande trabalho na melhoria dos serviços jurisdicionais no
nosso País.
Para nós é um orgulho ver como a Ministra Eliana
Calmon se comportou hoje na Comissão de Constituição e Justiça: destemida, corajosa, verdadeira, autêntica. Não tenho dúvida de que ela será um baluarte,
ela fará um serviço excepcional no Conselho Nacional
de Justiça.
Eu quero inclusive destacar sua maneira muito
sincera e aberta. Entretanto, apesar do seu destemor,
mostrou extremo equilíbrio nas graves questões, difíceis questões que ela tem a enfrentar lá no Conselho
Nacional de Justiça, no cargo de Corregedora.
Por isso, para nós, baianos, é um prêmio. Fico,
Sr. Presidente, sempre extremamente satisfeito quando
vejo ascender no cenário nacional um baiano, principalmente na Justiça, quando a Bahia é contemplada
com alguém do nosso Estado nos tribunais superiores,
Senador Edison Lobão.
Lutamos para que a Bahia, um Estado com tanta
tradição, em particular a tradição de grandes magistrados, e com tantas figuras que honram aqui inclusive
o nosso Plenário, como Rui Barbosa, tenha pessoas
como a Ministra Eliana Calmon ascendendo a esse
cargo importante.
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Tenho certeza do seu êxito e que, após seu mandato no Conselho Nacional de Justiça, teremos, sem
sombra de dúvida, uma justiça melhor para todo o
País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, depois
ao Senador Antonio Carlos Júnior e à Senadora Serys
Slhessarenko, em quarto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
aproveitando o momento em que se vota a Presidente
do Conselho Nacional de Justiça, quero parabenizar
esse Conselho e dizer que o Conselho Nacional de
Justiça presta um serviço extraordinário à Nação e
se torna um dos órgãos mais importantes da Nação
brasileira.
Quero dizer a V. Exª e externar o meu sentimento
de orgulho no momento em que voto na Ministra Eliana
Calmon, desejando a ela um profícuo trabalho à frente
daquele Conselho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos Júnior.
Senador Gilvam Borges...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
também de me congratular com a grande Ministra
baiana Eliana Calmon, grande expoente da Justiça
no Brasil, pela sua aprovação aqui, como membro
do CNJ, como Corregedora inclusive, porque o CNJ
é um órgão importantíssimo para agilizar e sanear a
Justiça brasileira.
Ela ocupará um cargo importante, de Corregedora, com todo o merecimento, porque ela é um dos
grandes nomes da Justiça no Brasil.
Portanto, eu queria também congratular-me com
a Ministra Eliana Calmon pela sua indicação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª, em seguida, terá a palavra.
Senadora Serys.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a bancada baiana está eufórica, e
com razão! Mas eu diria que a bancada das mulheres
também está eufórica, com Eliana Calmon chegando
à Corregedoria do CNJ.
Quando foi aprovada, na reforma do Judiciário,
a criação do Conselho Nacional de Justiça, foi uma
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vitória fantástica para o Brasil. E nós temos visto aí
o trabalho que esse Conselho vem fazendo. Agora,
a indicação da nossa Ministra Eliana Calmon como
Corregedora certamente é um motivo de extrema alegria neste momento, pela competência de S. Exª para
o Brasil. A bancada baiana se diz muito feliz com a
chegada da nossa Ministra Eliana Calmon, e eu diria
que é um ganho para o Brasil e especialmente uma
honra às mulheres.
Quando a revista Forbes, em 2006, elegeu-a
como a jurista mais competente do Brasil, certamente
é porque conhece o trabalho da Eliana Calmon. E ela
também chegou, em 1999, como a primeira mulher
ao Superior Tribunal de Justiça, e tem deixado a sua
marca de competência e de compromisso. E, com certeza, ao ser sabatinada hoje, demonstrou isso para o
Brasil como um todo, e eu tenho certeza de que será
por unanimidade sua aprovação. Vamos mostrar que
conhecemos essa Ministra e que sabemos do seu
valor e da sua competência para ser a Corregedora,
a primeira mulher Corregedora do Conselho Nacional
de Justiça.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proceder....
V. Exª tem a palavra, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, pediria a
V. Exª que registrasse o meu voto favorável à indicação
do Dr. Eduardo Marcelo de Lima Sales para a Agência
Nacional de Saúde, porque eu perdi a votação. Quando
cheguei, já tinha fechado o painel.
Quero aproveitar também, Presidente Sarney,
para parabenizar a Ministra Eliana Calmon pela sua
aprovação para o CNJ. Ela assumirá a Corregedoria.
Sem sombra de dúvida, é uma Ministra que demonstrou hoje, na CCJ, toda a sua competência e todo o seu
conhecimento jurídico. Quero, então, deixar registrados
os parabéns e votos de sucesso na nova missão da
Ministra Eliana Calmon.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa está aguardando a chegada do Senador Gilvam Borges, que telefonou dizendo que está chegando
aqui ao Senado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador
Gilvam Borges chega, eu queria solicitar – já houve
entendimento dos Líderes – que votássemos o PLC
nº 10, projeto de lei complementar que cria o Estado
Maior das Forças Armadas. É um pleito do Governo.
Ontem, foi retirado de pauta por solicitação do PSDB.
Hoje, o PSDB concorda em colocar na pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Romero, é a votação que teremos em
seguida.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Senadores que permaneçam no plenário,
porque precisamos de 41 votos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Porque
nós teremos voto qualificado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– E o Relator é o Senador Heráclito Fortes.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª vê
que eu vivo sintonizado com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª antecipa o pensamento da Presidência.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – O DEM também está de acordo com a votação
desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado. Vou proclamar o resultado, de acordo com
o Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM, 51 Srs. Senadores; e NÃO, 3.
Não houve abstenções.
Total: 54 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Superior Tribunal de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 10, DE 2010 – COMPLEMENTAR
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2010Complementar (nº 543/2009-Complementar, na
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Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera a Lei Complementar nº
97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre
as normas gerais para a organização, o progresso e o emprego das Forças Armadas.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania, do Senador Demóstenes
Torres. Mas, de acordo com o Regimento, o último Relator foi o Senador Heráclito Fortes, que tem a palavra
para proferir o parecer.
É o seguinte o parecer:
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) –
Sr. Presidente, o Democratas vota a favor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Democratas vota a favor do projeto.
Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no
plenário para concluirmos a última votação.
PARECER Nº 1.181, DE 2010 – PLEN
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vem a exame desta
Casa o Projeto de Lei da Câmara nº 10, o PLP nº
543, de autoria do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, com a finalidade de alterar a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe
sobre normas gerais para a organização, o preparo e
o emprego das Forças Armadas.
O projeto insere-se no âmbito das modificações
legislativas oriundas da Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de
dezembro de 2008. Nesse sentido, a Mensagem do
Chefe do Executivo que encaminhou à apreciação
congressional o projeto em apreço traz anexa a Exposição de Motivos Interministerial nº 301/MD/MJ, de 23
de setembro de 2009, dos Ministros da Defesa e da
Justiça, que relaciona uma das diretrizes da estratégia
nacional e tem o seguinte teor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB ‑ AP)
– Se V. Exª permitir, a Mesa pode abrir o painel antes
de V. Exª concluir o parecer?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas eu queria a conclusão do parecer de V. Exª, se
é a favor ou se é...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É a
favor. O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com duas emendas de redação?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Com
duas emendas de redação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, a Mesa vai abrir o painel. V. Exª continua com
a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Unificar as operações das três Forças, muito além dos limites
impostos pelos protocolos de exercícios conjuntos.

Quinta-feira 5

39955

Os instrumentos principais dessa unificação serão o Ministério da Defesa e o Estado-Maior de Defesa,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ...a
ser reestruturado como Estado-Maior Conjunto das
Forças Armadas. Devem ganhar dimensão maior e
responsabilidades mais abrangentes.
O Ministro da Defesa exercerá, na plenitude, todos os poderes de direção das Forças Armadas que a
Constituição e as leis não reservarem, expressamente,
ao Presidente da República.
A subordinação das Forças Armadas ao poder
político constitucional é pressuposto do regime republicano e garantia da integridade da Nação.
Os Secretários do Ministério da Defesa serão
livremente escolhidos pelo Ministro da Defesa, entre
cidadãos brasileiros, militares das três Forças e civis,
respeitadas as peculiaridades e as funções de cada
secretaria. As iniciativas destinadas a formar quadros
de especialistas civis em defesa permitirão, no futuro,
aumentar a presença de civis em postos dirigentes no
Ministério da Defesa. As disposições legais em contrário serão revogadas.
O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
será chefiado por um oficial-general de último posto e
terá a participação dos Chefes dos Estados-Maiores
das três Forças. Será subordinado diretamente ao Ministro da Defesa. Portanto, construirá as iniciativas que
deem realidade prática à tese da unificação doutrinária, estratégica e operacional e contará com estrutura
permanente que lhe permita cumprir sua tarefa.
A Marinha, o Exército e a Aeronáutica disporão,
singularmente, de um Comandante, nomeado pelo
Presidente da República e indicado pelo Ministro da
Defesa. O Comandante de Força, no âmbito de suas
atribuições, exercerá direção e a gestão de sua Força,
formulará a sua política e doutrina e preparará seus
órgãos operativos e de apoio para o cumprimento da
destinação constitucional.
Os Estados-Maiores das três Forças, subordinados a seus Comandantes, serão os agentes de formulação estratégica em cada uma delas, sob a orientação
do respectivo Comandante.
São feitas, dessa maneira, alterações à Lei Complementar nº 97, de 1999, ampliando-se competências e
atribuições do Ministro de Estado da Defesa e criandose o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em
substituição ao Estado-Maior de Defesa.
A elaboração de um livro branco de Defesa também é proposta e estabelecem-se novas competências subsidiárias para as Forças Armadas no combate
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à criminalidade, em casos excepcionais e de forma
subsidiária.
O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados em 8 de dezembro de 2009. Na sequência,
foi distribuído às Comissões de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado; Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Em 1º de março de
2010, foi aprovado o Requerimento nº 6.331, de 2010,
dos Líderes daquela Casa, outorgando-se urgência
para a apreciação da matéria, nos termos do art. 155
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
No Senado Federal, a proposição foi distribuída
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
acolheu o relatório do Senador Demóstenes Torres, pela
aprovação da matéria, bem como a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Senadores que venham ao plenário para
votarmos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ANÁLISE
O projeto em apreço é de todo meritório, pois vem
a aperfeiçoar o conjunto normativo geral relacionado ao
preparo e emprego das Forças Armadas. É fundamental, nesse sentido, que a Marinha do Brasil, o Exército
Brasileiro e a Força Aérea Brasileira estejam adequadamente preparados para a realidade internacional e
regional de nossos dias, em especial no que concerne à proliferação de conflitos de baixa intensidade, ao
crescimento das chamadas novas ameaças e, assim,
às novas configurações geopolíticas e estratégicas na
América do Sul e no Atlântico Sul.
Merece destaque, ainda, a proposta de criação
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMC)
como órgão de assessoramento máximo militar do Ministro de Estado da Defesa. Ademais, a atribuição de
maiores poderes ao chefe da Pasta da Defesa e sua
maior inserção na cadeia de comando é necessidade
que há muito já deveria ter sido suprida. Nesse sentido,
a reestruturação do Ministério da Defesa e a criação da
carreira civil de Defesa são consequências naturais das
alterações na Lei Complementar nº 97, de 1999, e se
darão em um contexto positivo de mudanças, no qual
maior participação é atribuída aos civis em uma área até
muito tempo praticamente exclusiva de militares.
Tem-se, dessa maneira, iniciativa que valoriza o
controle civil sobre as Forças Armadas.
Por todas essas razões, o PLC merece nossa
aprovação.
No tocante à técnica legislativa, parece-nos, entretanto, que cabem alguns ajustes de redação.
O novo § 3º proposto para o art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 1999, dispõe que:
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Art. 9º ....................................................
................................................................... .....
§ 3º O Poder Executivo encaminhará à
apreciação do Congresso Nacional, na primeira metade da sessão legislativa ordinária,
de quatro em quatro anos, a partir do ano de
2012, com as devidas atualizações:
I – a Política de Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto nº 5.484, de 30 de junho
de 2005;
II – a Estratégia Nacional de Defesa,
aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008;
III – o Livro Branco de Defesa Nacional.
Ora, o que faz o projeto é inserir referências expressas a decretos – meros atos administrativos – em
texto de lei complementar, o que inverte a hierarquia
dessas normas. Impõe-se, assim, a apresentação de
emenda de redação para suprimir essas referências
absolutamente desnecessárias.
Voto.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2010-Complementar, com as seguintes emendas de redação:
Emenda nº... – CRE (de Redação).
Dê-se à ementa do PLC nº 10, de 2010-Complementar, a seguinte redação:
Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho
de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para criar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro
de Estado da Defesa.
Emenda nº... – CRE (de Redação).
Dê-se aos incisos I e II do § 3º do art. 9º da Lei
Complementar nº 97, de 1999, na forma do art. 1º do
PLC nº 10, de 2010-Complementar, a seguinte redação:
Art. 9º.....................................................
.................................................................. ......
§ 3º:........................................................
.................................................................. ......
I – política de defesa nacional;
II – política de estratégia nacional.
Plenário do Senado Federal, Brasília, 4 de agosto de 2010.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é favorável e apresenta duas emendas
de redação.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O painel está aberto, e estamos votando as emendas de redação e o projeto. Precisamos de 41 votos
favoráveis.
(Procede-se à votação.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª a consideração em relação à votação anterior, devido a um
atraso. Por estar em audiência com o Ministro Padilha,
tratando de uma obra importante, que é a construção
da sede da Polícia Federal no Estado do Amapá, este
Parlamentar se atrasou. Mas eu gostaria que V. Exª,
dentro da benevolência de sempre, concedesse-me a
oportunidade de registrar em Ata o meu voto favorável
à indicação da Ministra Eliana Calmon para o cargo
efetivo no Conselho Nacional de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Delcídio Amaral, com a palavra.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também para registrar – eu não estava presente – o meu voto “sim” à
indicação da Ministra Eliana Calmon para o CNJ. Eu
gostaria de fazer esse registro, porque eu não estava
presente na hora da votação. Voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um registro,
enquanto aguardamos a ampliação do quórum.
Eu queria registrar a presença no plenário do
Secretário Nacional da Juventude, Beto Cury, e do Sr.
Alejo Ramirez, Diretor do Escritório Técnico Regional do
Cone Sul, da Organização Ibero-Americana da Juven-
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tude. Estão aqui presentes, e eu gostaria de registrar
que vamos votar, dentro de alguns minutos, o PDS nº
21, de 2010, que aprova a adesão do Brasil à Organização Internacional da Juventude, que reúne governos
nacionais em torno do tema da juventude.
Nós temos, Sr. Presidente, aprovado recentemente o Estatuto da Juventude, agora participando o Brasil,
que era o único País que não estava participando ainda,
na América do Sul, da OIJ. Portanto, damos mais um
passo importante para que o País amplie as políticas
públicas para a juventude. Então nós vamos votar a
matéria, vamos encaminhar favoravelmente.
Saúdo os dois convidados que acompanham a
nossa votação aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Mão Santa, pedimos a sua presença
no plenário.
Senador Alvaro Dias, já votou? E recomendou as
Lideranças do seu Partido que votassem?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já votei,
Sr. Presidente. Recomendo aos colegas Senadores
do PSDB que compareçam ao plenário para a votação desse projeto. Nós pedimos a sua retirada no dia
de ontem para melhor avaliação, e, depois, do parecer
do Senador Heráclito Fortes, nos convencemos da necessidade de votarmos favoravelmente a esse projeto.
E é o que estamos fazendo agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Peço aos Senadores que compareçam ao plenário
para a votação do projeto de lei complementar.
Senador Mão Santa, os Senadores pedem a sua
presença no plenário.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se
V. Exª disser que é para assumir a Mesa, ele aparece aqui agora. Fale, para o senhor ver: “Senador Mão
Santa está sendo convocado para assumir a Mesa”.
Vai aparecer agora. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores que ainda não votaram que compareçam ao plenário. É a última votação a que estamos
procedendo.
Senador Alfredo Nascimento, Senador João Tenório, Senador Sérgio Guerra. (Pausa.)
Vamos acordar que seja restabelecido o quórum
da última votação.
O Senador Inácio Arruda já votou? (Pausa).
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria pedir a
V. Ex.ª, aproveitando este espaço para chamar a
atenção dos Colegas que lideram as suas bancadas
para um fato que precisa ser tratado no Congresso
Nacional.
O Senador Antonio Carlos Júnior disse respeito
ao Orçamento da União e disse respeito a uma questão muito específica que são as emendas parlamentares.
Senador ACM Júnior, estamos vivendo no mundo da transparência e do tempo real e, na contramão desses fatos, estamos vendo, principalmente
neste pleito eleitoral, a manipulação desbragada de
emendas parlamentares, privilegiando setores geralmente aqueles que são subservientes à antessala
do Governo.
O que estamos vendo por aí, Sr. Presidente, e
eu não vou muito longe, o Estado do Piauí, onde candidatos apresentam como plataforma de candidatura
um verdadeiro campeonato de liberação de emendas,
sem, no entanto, trazer alguma transparência quanto
a essas emendas
Senador Inácio Arruda, temos que criar o Portal
da Transparência para emendas, para que se saiba
quanto o Estado recebeu, para que se saiba quanto
cada Parlamentar conseguiu obter de emenda para o
seu Município, para as suas cidades, para o seu Estado.
Fica um verdadeiro blefe; pessoas mal intencionadas,
lobistas que trabalham nessa área, Parlamentares
inescrupulosos fazem uso de emendas que não lhes
pertencem, muitas vezes são emendas de outros Parlamentares. E isso vale para as emendas individuais e
para as emendas de bancada.
Outro fato, Sr. Presidente, que precisa ser visto com lupa é a questão da liberação de recursos
públicos para financiar banda de música em carnavais fora de época. O Orçamento da União é para
obras de infraestrutura. Concorda V. Exª? Carnaval
fora de época, festas feitas com bandas caríssimas,
com preços superfaturados, é uma regra inaceitável. Não podemos concordar com isso! Tenho um
exemplo triste, Sr. Presidente. O Município de Cocal,
no Estado do Piauí! No ano passado denunciamos
aqui, de maneira triste, o desastre na Barragem de
Algodões. Pois bem, um ano depois desses fatos,
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pessoas ainda desabrigadas, pessoas ainda morando em prédios públicos, e se fez lá um festival despropositado em que se gastaram mais de R$ 300
mil, pagando bandas, num desrespeito aos famintos,
num desrespeito aos desabrigados e às vítimas daquele acontecimento.
Senador Marco Maciel, esse é um fato que se
alastra pelo Brasil inteiro e que precisa ser apurado
de maneira severa, de maneira rigorosa porque não
podemos concordar com isso.
Outra deturpação, Sr. Presidente, são os órgãos
vinculados a Ministérios, como o tal de Segundo Tempo, vinculado ao Ministério dos Esportes. É preciso
que o Ministério Público Federal dê prosseguimento
aos inquéritos e às investigações sobre o que vem
sendo feito por esta entidade chamada Segundo Tempo. As denúncias se espalham pelo Brasil afora, mas
as apurações não são concluídas. É preciso que se
vejam os desvios de recursos públicos para entidades dessa natureza. Daí por que se torna cada dia
mais importante que esta Casa se compenetre da
responsabilidade que tem para com a Nação e promova urgentemente o funcionamento, a reabertura da
CPI das ONGs, para que possamos apurar o grande
ralo pelo qual este País hoje vê sumirem verbas públicas federais, num momento em que, pelo menos
no Nordeste, nós temos necessidade de recursos
para infraestrutura, nós temos necessidade de recursos para educação, para saúde. E está se jogando
dinheiro com intenções muitas vezes inconfessáveis
pelo ralo por meio de ONGs e convênios que não têm
nenhuma razão de ser.
Faço o alerta a esta Casa pedindo às autoridades
que vejam o que está acontecendo no Ministério do
Turismo, com patrocínio desses festivais, com preços
superfaturados, numa afronta à miséria e à fome do
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Alguns Senadores ligaram para a Secretaria
da Mesa dizendo que se retiraram julgando que não
haveria mais votação. Diante da peculiaridade desta
sessão, que é de esforço concentrado, a Mesa não vai
proceder à apuração neste momento, se o Plenário
concordar, se as Lideranças concordarem, devido ao
nosso quórum baixo.(Pausa.)
Então vou apurar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM, 46 Srs. Senadores, e NÃO, 1.
Não houve abstenções.
Total: 47 votos.
Agradeço a colaboração dos Líderes que encorajaram a Mesa para, mesmo com o quórum baixo,
proceder à apuração.
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A matéria foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, a matéria
vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 31:
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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Discussão do projeto e do Substitutivo, em turno
único. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Votação da Emenda nº 1, Substitutiva, que tem
preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
emenda Substitutiva queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perdão, a galeria não pode se manifestar.
Aprovado o Substitutivo, há parecer, sobre a
mesa, para a redação final do vencido para o turno
suplementar.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Discussão do substitutivo, em turno suplementar.
(Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovarem
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– De acordo com a reunião que fizemos, das Lideranças, vamos submeter ao Plenário a votação, em globo,
dos acordos internacionais aqui existentes.
A Ata registrará individualmente as matérias.
Qualquer Senador poderá fazer destaques, se
devemos tirar da votação em globo.
Pergunto ao Plenário se há algum destaque a
ser apresentado. (Pausa.)
Não havendo destaque a ser apresentado, vamos
proceder à votação das matérias, em globo.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias vão à promulgação.
A Secretaria, conforme disse a Mesa, vai individualizar as tramitações das proposições.
São as seguintes as matérias aprovadas:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 542, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 542, de 2009 (nº
1.912/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Bolivariana da Venezuela
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre
a Renda, assinada em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 1.055, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Francisco Dornelles.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2010 (nº
1.476/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
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República de Honduras sobre Cooperação no
Domínio da Defesa, assinado em Tegucigalpa,
em 27 de julho de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Arthur Virgílio.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2010 (nº
1.662/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Emenda à Convenção que
estabelece o Conselho de Cooperação Adu-
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aneira, adotado em Bruxelas, em 30 de junho
de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Francisco Dornelles.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 2010 (nº
1.673/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das Resoluções MSC.201(81);
MSC.202(81); MSC.204(81); MSC.216(82);
MSC.227(82), com as emendas aos Capítulos
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II-1, II-2, III, IV, V e XII do Anexo da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida
Humana no Mar – SOLAS e ao Protocolo de
1988 à mesma Convenção.
Parecer favorável, sob nº 1.058, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Paulo Duque.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2010 (nº
1.675/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Ata de Fundação da Organização Ibero-Americana da Juventude-OIJ,
adotada pelos Estados-Membros em 1996,
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com vistas na autorização para o ingresso do
Brasil na OIJ, por meio de depósito da Carta
de adesão junto ao Secretário-Executivo da
mencionada Organização.
Parecer favorável, sob nº 1.059, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 23, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2010 (nº
1.805/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova a adesão da República Federativa do
Brasil ao texto da Convenção Relativa à Admissão Temporária, também conhecida como
Convenção de Istambul, celebrada em 26 de junho de 1990, sob os auspícios da Organização
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Mundial de Aduanas, e ao texto de seu Anexo
A, mediante o exercício do direito de reserva,
em conformidade com o disposto no artigo 18
do Anexo A e do artigo 29 da Convenção, e
seus Anexos B.1, B.2, B.5 e B.6.
Parecer favorável, sob nº 1.060, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Francisco
Dornelles.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 24, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2010 (nº
1.809/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Benin sobre o Exercício de Ativi-
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dade Remunerada por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Cotonou,
em 13 de março de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.061, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Roberto Cavalcanti.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 25, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2010 (nº
1.971/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República de El Salvador sobre Cooperação
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no Domínio da Defesa, assinado em Brasília,
em 24 de julho de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.062, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2010 (nº
567/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Pana-
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má sobre Auxílio Jurídico Mútuo em Matéria
Penal, assinado na Cidade do Panamá, em 10
de agosto de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Roberto Cavalcanti.
É o seguinte o projeto aprovado:

(*) A íntegra da matéria está publicada no DSF de 2-3-2010.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2010 (nº
1.974/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Tráfico Ilícito
de Migrantes entre os Estados Partes do Mer-
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cosul, Bolívia e Chile, assinado em Belo Horizonte, em 16 de dezembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 87, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 87, de 2010 (nº
1.652/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
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da Bolívia sobre Cooperação no Domínio da
Defesa, celebrado em Brasília, em 14 de fevereiro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.065, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 212, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 212, de 2010 (nº
299/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto de modificação do Convênio
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Constitutivo da Corporação Interamericana de
Investimentos.
Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Renato Casagrande.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar
que foi aprovada, acaba de ser aprovada, a adesão à
Organização Ibero-Americana da Juventude, portanto um passo a mais para que os jovens brasileiros se
integrem aos jovens latino-americanos na busca do
desenvolvimento e do progresso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu cumprimento V. Exª pela sua juventude.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 62, de 2006 (nº 2.854/2003,
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na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza a Universidade Federal de Goiás a alienar, por meio de doação,
imóveis à Universidade Federal do Tocantins.
Parecer favorável, sob nº 140, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Kátia Abreu.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, está aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial e será feita a
devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Convido o Senador Heráclito Fortes para comparecer à Mesa.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 16, de 2007 (no 4.723/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que inclui a Seção XIII-A no Capítulo II da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, relativa à uniformização de
jurisprudência.
Parecer sob no 475, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos
termos da Emenda no 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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Discussão do projeto e do Substitutivo. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Votação da emenda Substitutiva, que tem preferência regimental.
Os Senadores que aprovam o Substitutivo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Substitutivo, fica prejudicado o projeto.
Vamos discutir o Substitutivo, em turno suplementar.
Se alguma Senadora ou Senador desejar discutir
o Substitutivo, em turno suplementar, pode fazê-lo, já
que tem redação do vencido. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Submeto à votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, declaro
aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação do vencido para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Peço ao Senador Heráclito Fortes que assuma a
Presidência dos trabalhos, porque tenho que atender
a uma audiência no meu gabinete. (Pausa.)
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta::
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 307, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 307, de 2009 (nº 3.948/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria cargos de Técnico
de Laboratório e de Auxiliar de Laboratório no
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Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Parecer favorável, sob nº 199, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.
Votação do projeto. (Pausa.)
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Não havendo quem queira encaminhá-lo, passo
à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta::
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 31, de 2007 (nº 64, na Casa
de origem, da Deputada Iara Bernardi), que
estabelece a admissão tácita de paternidade
no caso em que menciona.
A Presidência comunica ao Plenário que, antes
da deliberação da matéria, colocará em votação o Requerimento nº 730, de 2010, de retirada da Emenda
nº 1, de Plenário, lida anteriormente.
Votação do Requerimento nº 730, de 2010, de
retirada da Emenda nº 1.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Fica retirada a Emenda nº 1, de Plenário, e prejudicada a Subemenda da CCJ, a ela apresentada.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior para proferir parecer sobre a matéria em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, em audiência,
nos termos do Requerimento nº 467, de 2010.

Quinta-feira 5

39991

PARECER Nº 1.185, DE 2010 – PLEN
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, houve o parecer favorável antes da subemenda que foi apresentada. Com o
pedido de retirada da subemenda aprovado, o projeto
volta ao seu texto original e tem parecer favorável, dado
por mim, na Comissão de Constituição e Justiça.
Portanto, eu recomendo a aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – O parecer é favorável.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada
a discussão.
Votação do projeto.
As Srs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Há sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para adequação redacional.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 431, DE 2009 –CONSOLIDAÇÃO
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 431, de 2009-Consolidação,
de autoria do Senador Adelmir Santana, que
consolida e atualiza a legislação federal sobre
a inscrição e a extinção do registro de empresário e de sociedade empresária.
Parecer sob nº 541, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Francisco Dornelles, favo-
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rável, com as Emendas nºs 1-CCJ a 6-CCJ,
que apresenta.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. (Pausa.)
Os Srs. e as Srªs Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a
6-CCJ.
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, de 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2005 (nº 1.376/2003,
na Casa de origem, do Deputado Affonso Camargo), que dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 355 a 357 e 1.082 a
1.084, de 2010, das seguintes Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, 1º
pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad
hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior, favorável, nos termos de Subemenda;
– de Assuntos Econômicos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad hoc:
Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos
termos da Subemenda-CCJ; e
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– de Assuntos Sociais, 1º pronunciamento (sobre o Projeto), Relator ad hoc: Senador
Roberto Cavalcanti, favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Subemenda-CCJ.
Discussão do projeto, das emendas e da subemenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas
e das subemendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, inicio o
processo de votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1-CCJ, sem prejuízo
da Emenda nº 2-de Plenário e Da Subemenda-CCJ/
CAE/CAS.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Subemenda da CCJ, da CAE e da
CAS; a Emenda nº 2-de Plenário, nos termos do art.
300, VII 7º, do Regimento Interno.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a Subemenda, fica prejudicada a Emenda nº 2-de Plenário.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a
discussão. (Pausa.)
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 17, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 17, de 2010, do Senador Roberto
Cavalcanti, solicitando ao Ministro de Estado
da Fazenda informações do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES relativas a contratos destinados a financiar projetos de auto-gestão e co-gestão, no período
de 1994 a 1999, discriminando as empresas
beneficiadas, a sua localização e o montante
de recursos per capita.
Pareceres sob nºs 754 e 755, de 2010,
das Comissões
– Diretora, Relator ad hoc: Senador Heráclito Fortes, concluindo pela audiência da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
Votação do Requerimento, nos termos da Emenda nº 1-CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Item extrapauta:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 2, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que cria o Programa Jovem
Cidadão Brasileiro no Senado Federal.
Pareceres sob nºs 1.044 a 1.046, de
2010, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp, favorável;
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Gerson Camata, favorável, com
a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
– Diretora, Relatora: Senadora Serys
Slhessarenko, favorável, nos termos da Emenda nº 2-CDIR (Substitutivo), que oferece.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão dos projetos e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação a Emenda nº 2, Substitutivo, que tem
preferência regimental. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, coloco
em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AprovadAo.
Aprovado o Substitutivo, ficam prejudicados o
projeto e a Emenda nº 1, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do vencido, para o turno
suplementar.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Havendo acordo de Lideranças, e não havendo
objeção do Plenário, passa-se à apreciação da matéria, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão, sem apresentação de emendas, a matéria
é dada como definitivamente adotada, sem votação,
nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador
Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, só para fazer dois registros: primeiro, o resultado positivo desses dois dias de votações
aqui no Senado. Plantão feito. Resultado positivo, com
muitas matérias sendo votadas: propostas de emenda
à Constituição, matérias de autoridades, matérias de
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votação simbólica. Então, acho que é importante que
eu possa fazer essa ressalva e esse destaque.
Em segundo lugar, quero fazer o destaque da
votação de uma matéria da qual fui Relator. Trata-se
da regulamentação da profissão de técnico em imobilização ortopédica. É o técnico em gesso, que cada vez
ganha uma importância maior. Sob a orientação de um
médico ortopedista, esse profissional cumpre um papel
fundamental no primeiro atendimento. Então, a regulamentação da profissão é importante. E, junto com a regulamentação, vêm os critérios para a formação desse
profissional. Quanto mais bem formado esse profissional
for, mais bem atendidas as pessoas. Eles têm tentado
fazer essa regulamentação há muito tempo. A matéria
já tinha sido aprovada na Câmara, e nós conseguimos
aprová-la aqui no Senado hoje. Quero agradecer aos
Srs. Senadores e parabenizar os técnicos em imobilização ortopédica por essa conquista a mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Há, sobre a mesa, Requerimento nº 747, de 2010, da
Comissão Temporária para estudo do Código de Processo Civil, solicitando para quadruplicar os prazos.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A solicitação é regimental, e esta Mesa defere,
evidentemente desde que haja aprovação dos Srs.
Senadores.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam a matéria queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Portanto, o pedido está deferido, nos termos do
requerimento apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Portanto, está encerrada a Ordem do Dia.
Concedo agora a palavra, como Líder do PSC,
ao Senador Mão Santa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Nós fizemos um acordo ontem, com
todos os Líderes, sobre o PL nº 25, de 2009. Trata-se
simplesmente do Dia Nacional da Agropecuária. Esse
acordo foi firmado com todos os Líderes, e ficou acer-
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tada a votação para hoje. O Senador acompanhou,
inclusive, esse acordo.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Eu confirmo o acordo feito com as Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Essa matéria não tem, necessariamente, a obrigatoriedade de ser votada na Ordem do Dia. De forma que
poderemos votá-la, se o Senador Mão Santa concordar, antes da fala dele. Se ele concordar, poderemos
fazer agora.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – A decisão é de
V. Exª, que está na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Agradeço a V. Exª.
Vou atender o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
A Mesa me esclarece que, na verdade, trata-se
de matéria de Ordem do Dia. Eu já a havia encerrado,
mas, se houver concordância, vamos abrir exceção,
porque, na realidade, havia um acordo e houve um
esquecimento por parte da Mesa. Portanto, se há o
acordo, vamos discutir o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2009 (nº 1.779/2007,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Piau),
que institui, na República Federativa do Brasil,
a data de 30 de junho como sendo o dia do
Fiscal Federal Agropecuário.
Parecer sob nº 1.091, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Gilberto Goellner, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
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Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-los, vou encerrar a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir, encerro a
discussão e coloco em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Muito
obrigado, Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária.
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 411,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o primeiro trimestre de 2010.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (apre-
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sentado como conclusão do Parecer nº 412,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da profissão de jornalista.
Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
11
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
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devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de
Subemenda; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na
forma de Subemenda.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que define prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
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rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
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5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notificação
em caso de necessidade de ações preventivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras
providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especifica.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições profissionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
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26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões – de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
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29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas específicas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deficiência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
32
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 ferição 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.
33
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, pneumocóci-
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ca 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.
34
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.
35
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.
36
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.
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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.
38
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.
39
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
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aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
40
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.
41
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.
42
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
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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.
43
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.
44
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 inelegi-
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bilidades 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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
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tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
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Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Jefferson
Peres, que acrescenta a alínea j ao inciso
I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de
18 de maio de 1990, para determinar a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do
parlamentar que renuncie ao mandato e do
chefe do Poder Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie
ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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50
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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53
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
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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.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
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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.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e
comentaristas de programas de rádio ou televisão
que não se afastarem de suas funções até um ano
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos
eletivos de exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
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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.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
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ção 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 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
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altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especifica, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
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ção 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 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.
66
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.
67
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,
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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.
68
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.
69
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.
70
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 Pedo-
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filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Foi lido anteriormente o Requerimento nº 692,
de 2010, do Senador Gim Argello e outros Senadores,
solicitando a realização de sessão especial destinada
a comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, a realizarse no dia 23 de agosto, às 11 horas.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Foi lido anteriormente – concedo já a palavra a
V. Exª – o Requerimento nº 630, de 2010, do Senador
Flávio Arns e outros Senadores, solicitando que o tempo dos oradores no período do Expediente da sessão
deliberativa de 7 de dezembro de 2010 seja dedicado
à abertura da VI Semana do Senado Federal DE Sensibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Estamos com um orador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim. Mas é muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ontem, ao final
da sessão, solicitei a leitura de um requerimento de
desapensamento, que, conforme fui informado, seria
apreciado hoje. Já foi?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Está sendo informado que o requerimento tem
que ir para a reunião da Mesa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ah, sim.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Posteriormente...
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então a Mesa decide?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Tem que decidir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Então, faço um apelo à Mesa para que possa, então,
apreciar e tomar a decisão.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
esse o meu pedido então, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Com a palavra o Senador Mão Santa, como Líder do PSC.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente Heráclito Fortes, Parlamentares, brasileiras
e brasileiros aqui e que nos assistem pela televisão,
alguns interpretam a nossa presença como um incômodo para o Governo, mas é porque nós, a cada instante, representamos as necessidades, principalmente
as do nosso Estado, o Piauí.
Atentai bem, Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Mão Santa, até para colaborar com V.
Exª e respeitar o Regimento, prorrogo a sessão por
mais uma hora.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Atentai bem!
Olha, o Governo do PT passou no Piauí. É pior
do que um terremoto. Um terremoto é ligeiro: dura oito
segundos, dez segundos. Tem estrago? Tem. Mas sete
anos e meio de PT...
E eu, na primeira vez, votei. Ninguém está livre
de ser enganado. Ninguém. A conversa era boa, as
promessas eram boas, nos envolviam. A decepção foi
maior. Sete anos e meio de terra arrasada é o Piauí.
Eu bastaria e não ia cansá-los. Em educação,
que é tudo, Jayme Campos, em educação, que é tudo,
educação é que dá igualdade. O Piauí tirou três.
A minha geração tinha escolas boas, Heráclito.
E eu me lembro de que a gente tinha que tirar 5 para
passar de ano, ser aprovado. Quando se tirava 4,9: Coitadinho, foi reprovado, pegou pau! E aquilo era humilhante. O jovem ficava humilhado, os pais, os vizinhos.
Era naquele tempo. Marco Maciel, quando era 4,9, 4,8,
a gente ficava penalizado: o bichinho pegou pau.
Mas o Governador do Estado do Piauí, do PT,
tirou três em educação. Três. Três! A pior nota. E aí foi
o Governo. Presidente. Governador.
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Mas eu vou dizer, foi um tripé de mentira, corrupção, incompetência. Nenhuma obra infra-estruturante.
Então, Heráclito, eu vim pinçar. Dez inacabadas. São
centenas. Senadora Níura, bela Senadora do nosso
Brasil, são centenas, mas está acabado, acabou o
Governo.
Então, quero dar essa colaboração, Heráclito Fortes, ao Presidente da República. Daí, em momento de
desespero porque eles vão perder a eleição no Piauí,
vamos eleger o Governador, vamos votar de novo, eu
e Heráclito, embora ele não queira.
O Piauí está ensinando o resto do Brasil. Nós
sempre ensinamos. Nós é que fizemos uma batalha
sangrenta para expulsar o Português e esse Brasil tem
unidade. O Antonio Carlos Magalhães fez a batalha
dele em 02 de julho; a nossa foi 13 de março. Antes.
Essa é a bravura.
Daí o Piauiense cantar:
Piauí, terra querida,
Filha do sol do Equador,
Pertencem-te nossos sonhos, nossos amores,
nossa vida.
Na luta, o teu filho é o primeiro que chega.
E eu chego aqui para denunciar. Aliás, Rosalba
Ciarlini, o pecado existiu. Eu votei no PT, mas eu fiz
uma reza e o povo do Piauí já me absolveu. Três vezes. A gente só faz uma coisa na vida: nascer, morrer
e votar no PT.
Atentai bem, então, nenhuma obra infraestruturante. Conhecíamos, ô Jayme Campos, a gente conhecia
o pessoal do PT, os filiados do PT, os companheiros.
Eles andavam com anel preto de tucum. O que é
aquilo? Rapaz, que negócio era aquilo? Ele é do PT,
tem um anel de tucum. Hoje, identifica-se essa gente,
Marco Maciel, por aqueles carros bonitões, o Hilux,
carro do PT. Os melhores apartamentos de Teresina, as
melhores casas de Teresina, é a identidade. Ninguém
caça mais um anelzinho de tucum, não.
Mas, depois do desespero, vem a esperança, e
a esperança não perdemos. Foi na alternância do Governo. E ela será feita no Piauí.
Vamos ganhar as eleições. O próximo Governador será o ex-Prefeito da capital Dr. Sílvio Mendes,
do PSDB. Eu e o Heráclito vamos votar, embora não
queiram o comando, porque dizem que nós incomodamos. Incomodamos, mas quero dar essa colaboração
ao Luiz Inácio. O tempo é pouco.
Nunca antes houve um Governo tão ruim para o
nosso Estado. Está aí o resultado: o candidato nosso
está bem na frente na corrida ao Governo do Estado.
E eu e Heráclito vamos voltar. Podem esbravejar.
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Então, o povo do Piauí – atentai bem, Luiz Inácio, aprenda! – é o mais bravo povo deste País. Somos
nós. Esse Rui Barbosa saiu, perdeu. Mas ele ganhou
em Teresina, cidade “irredenta”, que não se rende,
não se vende.
Rui Barbosa, Pedro Simon, ganhou em Teresina
contra o Governo e tudo. Isso mostra a independência
do povo do Piauí.
Então, eu lembraria ao Presidente da República
o clamor de centenas de obras inacabadas. Centenas!
Mas sou objetivo, não dá tempo: “Acabou, acabou,
acabou...” É aquela música do cantor baiano no trio
elétrico quando está acabando a festa.
Então ia lembrar dez, para ver se o Presidente
da República desperta. Senadora Rosalba Ciarlini, é
dez. Porto de Luiz Correia, iniciado por Epitácio Pessoa. Prometeram, prometeram, prometeram. Um pouquinho que andou foram as emendas que eu coloquei
no porto Luiz Correia.
Outro dia, foram lá e reclamaram. E o engenheiro
Heitor Castelo Branco disse o seguinte: “Não, eu só
tenho que prestar contas do dinheiro das emendas
do Senador Mão Santa. O resto tudo foi mentira. Tudo
foi mentira. Só chegou um minguado”. Como mente
essa gente.
A Estrada de Ferro Central do Piauí: há quatro
anos – viu, Delcídio Amaral? – levaram para o PT o
Alberto Silva. Ele veio me dizer: “Mão Santa, tenho
que acompanhar essa gente” – ele era presidente do
PMDB, José Nery –, porque eu sou engenheiro ferroviário, é uma oportunidade de recuperar”. Alberto Silva,
enganaram o velhinho. Ele foi para o céu decepcionado e enganado.
Vamos colocar os trens de Luiz Correia para
Parnaíba, de Parnaíba para Luiz Correia em 60 dias.
Em quatro meses, os trens de Parnaíba para Teresina. Senador José Nery, nem um dormente foi trocado.
Dormente é aquele pau que segura os ferros. Ô gente
cara de pau, como mentem. Estou falando do Piauí.
Aeroporto internacional: aqui teve um pega muito
bom do Heráclito com o Suplicy. O Heráclito dizendo
que não tinha e o Suplicy dizendo que tinha voo internacional. O aeroporto de São Raimundo Nonato.
Eu fui lá, tinha dois jumentos na pista, não tem casa,
agora na campanha.
E esse aeroporto existia, aumentaram a pista.
Fernando Henrique Cardoso, o estadista, quando o
Brasil fez 500 anos, começou a comemorar lá em São
Raimundo Nonato. Ele pousou. Já existia. Nada de
aeroporto internacional. Só na mentira. E também na
minha cidade de Parnaíba, que agora não tem mais
nem voo de teco-teco. Só pousa lá andorinha e urubu.
Tudo mentira!
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Porto de Luzilândia, cidade que visitei ontem de
uma brava gente, no Maranhão, parada, só conversa.
É a única cidade que não tem hospital universitário.
Tem um ambulatório.
Então, eu pediria ao Presidente Luiz Inácio, nesse
final de governo – que acabou mesmo –, para não ficar
nessa triste história do pior Presidente para o Piauí,
que ele faça, eu cataloguei dez. A Transcerrado – hoje
eu vi o Heráclito falando dela na Infraestrutura – está
do jeito que eu deixei quando fui Governador. Ela une
os cerrados, atolando. Eu pensei que, em sete anos e
meio, iam asfaltá-la.
O Governador do Piauí dizia que ia fazer seis hidrelétricas. O Piauí tem uma banda de uma hidrelétrica.
Uma banda! Ele dizia que faria cinco no rio Parnaíba
e, no fim, enganou Alberto Silva, dizendo que ia fazer no rio Poti. Mas ele deveria – está em tempo, Luiz
Inácio – terminar a hidrelétrica, sonhada por Juscelino
Kubitschek, concluída no governo revolucionário, mas
que falta a eclusa. O rio Parnaíba era navegável, do
sul – Santa Filomena, Floriano, Teresina. Ele é raso lá
no delta, onde eu nasci. Mas a eclusa nunca foi feita!
Então, deveriam ter dito que iam terminar, concluir
a Hidrelétrica de Boa Esperança. Prometeram seis.
Tudo mentira!
Há um campus avançado em Parnaíba, cujo
nome é Ministro João Paulo Reis Velloso, o melhor
Ministro de Planejamento deste País, que fez o I PND,
o II PND. Marco Maciel acompanhou João Paulo dos
Reis Velloso. Então, ele fez um campus universitário
avançado. E nós queremos... Há um projeto de lei aprovado aqui – cujo relator foi o nosso Alvaro Dias, e, lá na
Câmara, Paulo Renato, ex-Ministro da Educação – que
aprova transformar aquele campus avançado, criado
por João Paulo Reis Velloso, aquele que foi a luz do
regime revolucionário e deu um grande ensinamento
que essa gente não aprendeu: 20 anos de mando, nenhuma imoralidade, nenhuma indignidade e nenhuma
corrupção. É o Piauí ensinando este Brasil. Nenhuma!
É o caráter de nós piauienses.
Então, está aí, Luiz Inácio, transforme esse campus avançado em universidade federal. É justo. A Paraíba tem duas federais; o Ceará, três; Minas tem mais
de seis. As ZPEs, inspiração do Presidente Sarney há
20 anos, nós prorrogamos. Enfim, Heráclito, lembra-se
do gasoduto? Quando governei o Estado, havia um projeto: Fortaleza, São Luís, passaria para Parnaíba e de
Parnaíba a Teresina. E os homens falaram, e nada.
Então venho aqui, Rosalba Ciarlini, em nome
do Piauí, para Vossa Excelência, Luiz Inácio, não ficar como o pior Presidente na história para o Piauí.
O que aí está, o resultado está aí, perderam... Podem
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ver as pesquisas. O povo é sábio, é bravo; o povo não
se vende.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Esse negócio
do Nordeste, o Nordeste tem que imitar o Piauí. Por
isso que o Presidente perdeu o controle – ou tinha tomado umas –, atacou-nos, aos Senadores e a mim,
pessoalmente, no Paraná; porque ele viu a pesquisa,
o resultado, e a vergonha do bravo povo do Piauí. Ele
vai eleger o Governador do PSDB. E eu e o Heráclito
vamos voltar juntos, porque nós representamos, com
grandeza, a grandeza do povo do Piauí. Agora mesmo
estava o Heráclito ali, presidindo, e eu aqui, clamando,
mostrando e reivindicando.
Então, Presidente Luiz Inácio, receba isso como
uma benção, uma oportunidade de salvação de Vossa
Excelência passar como Presidente que mereça os
respeitos e os aplausos. Está aqui.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Não é conversa
dos seus aloprados, dos seus mentirosos, dos seus
corruptos do Piauí, daqueles que tinham o anel de tucum e hoje são os mais ricos de todo o Estado. Está
aqui. Eu quero entregar. Tem alguém aqui do PT? Só
o Paulo Paim, mas ele é PT do bem, PT do bem, PT
bom. Eu quero do PT... Não tem. O Cristovam saiu.
Todo mundo saiu. Então, eu vou passar à Presidência, Rosalba Ciarlini, para botar no arquivo e pedir
especial aqui...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, eu quero fazer a defesa do Senador Cristovam. Ele não é do PT. Ele foi do PT. Curou-se. Ele
está no PDT.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Olha aí. Cristovam, viu aí? V. Exª – está ouvindo? – foi purificado.
Paulo Paim...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu recebo.
Eu recebo em nome do PT.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Paulo Paim,
olha, o Presidente Luiz Inácio devia ter avançado na
democracia. Estão aí os Estados Unidos...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Já que ele disse que não gosta de estudar... Mas é bem recente, a
televisão mostrou. Barack Obama. Não era favorito,
mas na eleição ele aproximou-se, o americano, do
povo. Aconteceram as primárias, e o povo fez Barack
Obama.
Olha, se tivesse havido primárias no PT, o nosso Barack Obama teria sido, para felicidade de todo
País, o Paulo Paim. Aí, sim, já teríamos decidido essa
eleição.
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Então, eu vou entregar ao Paim em reivindicação.
Eu quero, eu desejo o bem, quero que o Presidente
da República passe para a história como um amigo,
como um realizador de alguma coisa, e não que fique
lembrado como o pai dos aloprados que lá existem.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra.
Rosalba Ciarlini.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Concedo a palavra ao Senador Belini Meurer,
por cessão do Senador Neuto de Conto.
S. Exª chega a esta Casa e, com certeza, realizará
um grande trabalho. Seja muito bem-vindo.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Srª Presidente. Boa tarde a V. Exª, aos Srs
Senadores e a todos os que assistem à TV Senado.
Subo à tribuna, neste fim de tarde, quase noite de
quarta-feira, para comemorar e agradecer pela aprovação, na Comissão de Educação, no dia de ontem, do
requerimento de minha autoria, que pede a realização
de audiência pública com a finalidade de discutir a situação das universidades comunitárias no País.
Primeiro, é preciso esclarecer que a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a chamada LDB, reconhecem – de
forma genérica, porém – a existência das instituições
comunitárias. Pela legislação atual, elas são uma das
três subcategorias das escolas privadas sem fins lucrativos. As outras subcategorias são: as entidades
confessionais, vinculadas a alguma instituição religiosa; e as filantrópicas, que recebem benefícios fiscais
em troca do oferecimento de serviços gratuitos prédefinidos por lei.
Com dados da Câmara dos Deputados, tenho
conhecimento de que tramita naquela Casa o Projeto de Lei nº 7.639, de 2010, de autoria da Deputada
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, com
apoiamento do nosso Deputado catarinense Cláudio
Vignatti, que regulamenta o funcionamento das Instituições Comunitárias de Educação Superior.
Essas entidades educacionais, que estão presentes na maioria dos Estados brasileiros, em Santa
Catarina são uma realidade muito forte. Elas oferecem
cursos de graduação, de pós-graduação e implementam programas de alto nível na pesquisa e extensão
com foco no desenvolvimento de comunidades fora
dos grandes centros.
Um estudo do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira mostra que,
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em 2008, as entidades de ensino superior comunitárias, confessionais e filantrópicas representavam um
pouco mais de 19% do total das instituições educacionais brasileiras. Somadas, elas atendiam 26% dos
estudantes de nível superior do Brasil. De acordo com
a mesma pesquisa, 58% das universidades federais
estão nas capitais. Por sua vez, 65% das instituições
privadas sem fins lucrativos concentram-se em cidades
do interior. Apesar da representatividade do setor, não
há, hoje, qualquer lei que trate mais especificamente
dos centros comunitários de ensino superior.
Além do projeto da Deputada Maria do Rosário,
há, ainda, o Projeto de Lei nº 206, de 2010, de autoria do Senadora Ideli Salvatti, a quem muito honrosamente estou substituindo neste momento, projeto que
pretende estabelecer uma política que defina a possibilidade de extinção dos débitos originários até agora
da retenção de Imposto de Renda retido na fonte das
fundações educacionais que têm caráter comunitário
nos Estados e Municípios.
Por essas razões, é de fundamental importância
chamar MEC, representantes das universidades que se
caracterizam como comunitárias para estabelecer políticas que possam oferecer o já excelente trabalho...
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador,
permite-me um aparte?
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pois
não.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador
Belini, V. Exª traz a este plenário, nesta tarde-noite, um
tema da maior importância para a educação brasileira.
Falar das escolas superiores comunitárias.
E aí eu lembro, Senador, a nossa campanha nacional de escolas comunitárias, fundada pelo saudoso
Felipe Tiago Gomes, que se espalhou pelo Brasil inteiro, levando educação de qualidade para a juventude
brasileira. Nós não podemos tratar desiguais de forma
igual. A escola comunitária tem de ter um tratamento
diferenciado no cenário educacional brasileiro. E aqui
proponho, Senador, e tenho um projeto basicamente desenhado, que é a criação da Agência Nacional
para o Ensino Privado, agência que regulamentaria
o funcionamento destas instituições, a universidade
nitidamente privada, a universidade ou a escola comunitária. E aí se estabeleceriam diferenciais para o
funcionamento dessas instituições. Eu queria parabenizar V. Exª. É um tema da maior importância, que tem
de avançar no sentido de uma discussão profunda. E
não tenho a menor dúvida de que a contribuição que
V. Exª oferece a este Plenário e ao País nesta tarde,
a contribuição que V. Exª ofereceu ao convocar esta
discussão nacional sobre este tema, não tenho dúvida de que essas iniciativas engrandecerão, permitirão
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a melhoria do ensino público, do ensino comunitário
brasileiro. Parabenizo V. Exª.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obrigado, Senador. Com certeza, vou procurá-lo para a
gente conversar mais de perto sobre o tema.
E por essas razões, Senador, é de fundamental
importância chamar o MEC, representantes das universidades que se caracterizam como comunitárias
para estabelecer políticas que possam fortalecer o já
excelente trabalho que o Governo Lula vem fazendo
em relação à inclusão, principalmente daqueles que
nunca tiveram oportunidade de cursar uma graduação
e de se tornarem cidadãos com formação superior.
Prova disso são os números do ProUni, o Prograna
Universidade para Todos, que tem como finalidade a
concessão de bolsas em cursos de graduação, em instituições privadas de educação superior e que oferece,
em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas
instituições de ensino que aderirem ao programa. Algumas coisas já foram feitas, já foram iniciadas.
Quero dizer, ainda, que o projeto de lei da Deputada Maria do Rosário, juntamente com o projeto de
lei da Senadora Ideli e a realização de uma audiência
pública sobre o tema podem suprir a necessidade de
se estabelecer melhor como devem funcionar as universidades comunitárias no Brasil.
No projeto de lei da companheira Maria do Rosário, já existem alguns indicativos básicos para o funcionamento dessas instituições: constituição na forma
de associação ou fundação de direito privado; patrimônio pertencente à sociedade civil ou ao Poder Público;
não distribuição da sua renda; aplicação integral dos
recursos nas suas atividades; e desenvolvimento permanente de ações comunitárias.
O grande debate que quero propor é o de esclarecer com precisão como o Poder Público poderá se
utilizar dessa rede de universidades já constituídas
para estender ainda mais o ensino superior para todos os brasileiros.
Esta deve ser a nossa tarefa, fortalecer ainda
mais as ações para levar educação gratuita e de qualidade para todos. Missão essa que avança no Brasil
com os programas do Ministério da Educação, do
Presidente Lula.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador,
um aparte.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Pois
não.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador
Belini Meurer, eu não poderia deixar de me manifestar.
Como Senador do nosso querido Estado de Santa Catarina, o senhor ocupa essa vaga em que lhe foi dada
a titularidade recentemente, como a mim também foi
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dada, por meio do Senador Raimundo Colombo. A minha voz vai se unir à voz de V. Exª nesse trabalho em
prol do ensino superior do nosso País, entendendo que
o nosso Estado hoje é um dos mais promissores na
questão das universidades comunitárias. O senhor já
trouxe essa pauta para a Comissão da Educação, da
qual nós dois estamos fazendo parte, que é importantíssima. O senhor vai ter a minha voz pela educação
nesse projeto, no qual desejo a V. Exª, desde já, muito sucesso. Que Santa Catarina veja no seu trabalho
um trabalho excepcional. Terá a minha voz pela educação. Independentemente das nossas siglas partidárias, estaremos juntos nessa caminhada. Parabéns a
V. Exª por esse assunto, que é recorrente, importante
e valoroso. O Estado precisa tratar a educação muito
melhor do que tem tratado até hoje. Muito obrigada.
Sucesso, Senador.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obrigado, Senadora. Muito bom contar também com o seu
apoio.
Fazendo rapidamente, Senadora Rosalba, uma
explicação, Santa Catarina é um Estado que organizou,
com muita força, as universidades comunitárias. Cada
grande polo do nosso Estado criou, com lei municipal,
uma instituição de ensino superior.
Essas instituições de ensino superior se transformaram em universidades, e elas são administradas
pelos próprios professores. Elas não têm vínculo propriamente com o Estado, elas geram a si próprias, com
algumas dificuldades e, hoje, neste momento, enfrentando dificuldades bastante graves. Acredito que um
projeto, um trabalho dessa natureza, uma discussão
sobre as universidades comunitárias haveria de atender a essa demanda.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Um
aparte, Sr. Senador.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Belini Meurer, eu quero me congratular, não sei se
primeiro com Santa Catarina ou com V. Exª. Eu fico
muito feliz...
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Ou
com os dois.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Com os dois,
claro. Fico muito feliz em vê-lo nesta tribuna há poucos
dias no exercício da atividade parlamentar e exercêla com tanta tranquilidade, sobriedade e segurança,
e, acima de tudo, fazendo uma proposta propositiva
para o seu Estado e para o Brasil. Felicito, realmente,
do fundo do coração V. Exª e o povo de Santa Catarina por dar oportunidade de V. Exª mostrar os seus
conhecimentos e, acima de tudo, a dedicação que V.
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Exª, evidentemente, irá demonstrar no período em que
aqui estiver exercendo o seu mandato parlamentar.
Muito obrigado.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Obrigado, Senador. Eu tenho um partido político, sou militante político, mas a educação é muito forte. E sou
daqueles que acreditam que a grande transformação
de uma sociedade começa pela educação. A minha
voz será sempre uma voz pela educação.
Obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª fique absolutamente tranquilo. Quando elogiei V. Exª,
elogiei-o apesar do seu Partido. V. Exª está acima do
Partido. Fique absolutamente tranquilo.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Entendi. Obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Quero parabenizar o Senador Belini Meurer pelo
seu brilhante pronunciamento e pela sua proposição.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM
– RN) – Ele vem de Santa Catarina e traz esse sentimento, esse pensamento, com o qual comungo plenamente, de que não existe transformação social se
a educação não estiver em primeiro lugar.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Presidente Rosalba, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM
– RN) – Saber é poder, como dizia ontem o Senador
Marco Maciel.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Depois
do Inácio Arruda, por favor, que é mais velho e tem
direito.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Antes, Senador, eu gostaria de comunicar que,
tendo em vista ter o Senado esgotado toda a pauta
acordada pelas Lideranças e pelo Plenário, a Presidência transforma a sessão de amanhã em sessão
não deliberativa.
A palavra, agora, com o Senador...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Pela ordem, vou conceder-lhe, mas antes quero
chamar o Senador José Bezerra, pela Minoria.
O Senador José Bezerra substitui o Senador José
Agripino, nosso Líder, que tem um trabalho brilhante
aqui no Senado, respeitado por todos e conhecido de
todo o Brasil.
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O Senador José Bezerra também aqui está, como
norte-rio-grandense, trazendo a força e o espírito de liberdade desse povo potiguar para defender as questões
maiores do povo norte-rio-grandense e do Brasil.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Senadora, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Primeiro,
o Senador Inácio.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Primeiro, o Senador Jayme Campos. Foi o senhor quem pediu primeiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Estou fazendo uma permuta com o Senador Jayme
Campos.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Pois não, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Senadora;
Senador José Bezerra, se me permite, e Senador Jayme, a quem agradeço, quero apenas fazer um registro,
porque, na próxima terça-feira nós vamos ter aqui uma
sessão de homenagem muito importante, requerida
pelo Senador Geraldo Mesquita, que é representante
do Acre, mas é cearense. O Mesquita requereu uma
sessão de homenagem para a TV União, dirigida pelo
Sr. José Bardawil. Eles vão estar aqui presentes. Infelizmente nós não poderemos estar, porque o voto é
algo muito difícil de se conquistar, e eu tenho que ter
mais convicção na eleição do que se candidato fosse.
Não sou candidato, mas tenho que ser o mais convicto
e pedir o voto para os meus companheiros que disputarão a eleição deste ano de 2010.
Por isso eu quero deixar os meus cumprimentos
à TV União. É uma TV que está se ampliando pelo
Norte, pelo Nordeste, existe aqui em Brasília. É um
grande trabalho do Bardawil, está lá no Acre, e eu quero cumprimentar todos que fazem a TV União e especialmente o Senador Geraldo Mesquita pela iniciativa
de prestar uma grande homenagem a essa televisão,
digamos assim, mais do que alternativa, porque tem
forte relação com a juventude brasileira.
Agradeço a V. Exª, agradeço ao Senador Jayme e
ao Senador Bezerra. Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Em respeito ao Senador José Bezerra, que está na tribuna,
eu só queria perguntar a V. Exª, Srª Presidente: na
ordem de inscrição, como estão os inscritos aí? Só
essa informação. Eu ia fazer mais uma fala, um breve
comunicado, mas, em respeito a esse valoroso Se-
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nador pelo Rio Grande do Norte, nós vamos deixar
para depois.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM
– RN) – Após o Senador José Bezerra, que fala pela
liderança, seria o Senador Romeu Tuma, que cedeu
para o Senador Magno Malta. Depois, volta à liderança,
ao Senador José Nery, que não está presente. Então
vamos ter o Senador João Ribeiro, que também não
está presente, e Jefferson Praia, que também não
está presente. Na ausência deles, será logo o Senador Jorge Yanai.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – E o Senador Jayme Campos?
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini. DEM –
RN) – Depois, o Senador Heráclito. O Senador Jayme
Campos é depois do Senador Heráclito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
queria entender.
O orador que está na tribuna, Jorge Yanai e depois...
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM
– RN) – O orador que está na tribuna está falando
pela liderança.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Certo.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM –
RN) – Depois será um orador inscrito, que é o Senador
Mago Malta, que também não está aqui. Como ele não
está presente, será o Senador Jorge Yanai.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – E,
depois, o Senador que vos ouve.
A SRA. PRESIDENTE (Rosalba Ciarlini – DEM –
RN) – Depois será o Senador Heráclito Fortes.
Com a palavra o Senador José Bezerra Júnior,
pela Minoria, pelo tempo de dez minutos.
O SR. JOSÉ BEZERA (DEM – RN. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.ª Presidente, é com
muita honra que dirijo a palavra, pela primeira vez, da
tribuna do Senado e muito me orgulha estar sendo
presidido por V. Ex.ª, minha conterrânea, minha amiga de longa data.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, envolvido pelo
orgulho pessoal e movido pela honra de comparecer
a esta Casa na condição de Senador da República
do Brasil, dirijo-me à Mesa, ao Plenário e aos irmãos
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado para
me apresentar e expor um pouco da colaboração que
desejo dar com esmero e dedicação aos trabalhos que
aqui são efetuados em prol da democracia, do bemestar do povo e do desenvolvimento do Brasil.
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Inicio no dia de hoje uma função que me foi confiada pelo Senador José Agripino, um dos grandes lideres deste Senado e um dos maiores homens públicos
que o Nordeste brasileiro já emprestou às atividades
políticas e legislativas da Nação.
Mais do que ninguém, sei como será difícil substituí-lo momentaneamente e ainda mais suprir a ausência do seu talento e capacidade pessoal, para, destas
trincheiras democráticas, defender os interesses de
todas as regiões do País e cobrar dos governantes
melhores dias para a nossa sociedade.
Não preciso dizer muito sobre o lugar de onde
venho, o pequeno Rio Grande do Norte, tão bem conhecido de todos, graças à exemplar representação
exercida aqui pelos grandes Senadores potiguares...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador,
permite-me um aparte?
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não,
Senador.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Justamente
para estabelecer a bela coincidência de dois excelentes Senadores, o Senador Garibaldi Alves substituído
pelo meu prezado João Faustino, com quem trabalhei
quando Ministro eu e subministro, ele, da Secretaria
Geral da Presidência da República, no Governo passado, no Governo do Presidente Fernando Henrique,
e V. Exª substituindo essa notável figura de homem
público, o Senador José Agripino. Eu apenas gostaria
de endossar, em gênero, número e grau, as palavras
elogiosas que V. Exª dirige a esse grande homem público. É o que testemunho aqui no dia a dia. Eu diria
que com ele estabeleci a maior das parcerias aqui
nesta Casa durante todo este mandato. E ele, por outro lado, disse-me de V. Exª – João Faustino, conheço
muito bem – coisas muito boas, do seu preparo, do seu
espírito público, da sua seriedade. Portanto, ofereço,
de maneira muito humilde, obviamente, mas ofereço
de coração, as nossas boas-vindas.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Agradeço
ao Senador Arthur Virgílio, que considero também da
mesma estirpe do Senador José Agripino.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite?
Eu quero, pegando a dica aqui do Senador Arthur
Virgílio – viu, Arthur Virgílio? –, dizer que o Rio Grande
do Norte invadiu o plenário. Os dois, um na tribuna,
um presidindo, e a Senadora Rosalba, que presidia até
agora e entregou a presidência a João Faustino, que
é o nosso companheiro de velhas jornadas. Portanto,
associo-me ao pronunciamento do Senador José Bezerra e me associo também ao retorno a esta Casa do
nosso Senador João Faustino, desejando a essa banca-
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da potiguar muito sucesso no exercício do parlamento
aqui no Senado Federal. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obrigado
também, Senador.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Gostaria,
só para complementar, Senador Heráclito, de dizer
que o Senador José Bezerra é de uma região que tem
a tradição da presença aqui no plenário desta Casa.
É da região do saudoso, que marcou muito o nosso
Estado, que foi Governador e foi Senador Dinarte Mariz, também do Senador Alfredo Gurgel, do Senador
Agenor Maria, da região do seridó, uma região de um
povo forte, de um povo hospitaleiro, de um povo que
realmente tem um brilho muito especial, abençoada
por Sant´Ana.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Obrigado,
Senadora. Tenho muito orgulho dessa minha origem.
Exemplo da representação exercida aqui pelos
grandes Senadores potiguares que por aqui já passaram, como o inesquecível Senador Dinarte Mariz,
um líder regional que soube separar, durante o movimento de 1964, suas convicções políticas do direito
ao contraditório.
Apesar de importante aliado do governo militar
de então, Dinarte defendeu e salvou vidas de muitos
que faziam oposição ao regime, uma atitude muito diferente do que vemos hoje, quando um governo que
se diz democrático e popular se acumplicia com países
totalitários que promovem a violência física e moral
contra seus adversários e mutilam as mulheres.
Orgulha-me estar em um plenário em que nos
tempos atuais destacam-se o brilhantismo do Senador Garibaldi Alves Filho, ex-presidente desta Casa; a
capacidade de Rosalba Ciarlini, a médica competente
que sanou grandes problemas na cidade de Mossoró, tornando-a uma grande metrópole, o que motivou
sua consagração nas urnas como Senadora e que em
outubro a fará, se Deus quiser, governadora do nosso
Rio Grande do Norte; e o talento e a liderança do Senador José Agripino, a quem presto fidelidade política
e devo pelas muitas conquistas do nosso Estado durante seus governos.
Mas, Sr. Presidente, venho de uma região chamada Seridó, a grande área da caatinga que abrange terras do Rio Grande do Norte e da Paraíba, nosso bravo
vizinho de sonhos de futuro e lutas contra a seca. Até
hoje há controvérsias morfológicas e históricas a respeito do significado da palavra Seridó, mas quaisquer
dos significados citados por historiadores contemplam
o espírito lutador e pioneiro das nossas raízes. Para
alguns é uma denominação do idioma judeu para um
local de refúgio; para outros, como Câmara Cascudo,
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um lugar sem folhagem, sem sombras; e um outro significado aponta para uma condição de sobrevivente.
Somos, sim, tudo isso, uma terra exposta ao clarão do sol, mas que tem na noite a brandura de um céu
estrelado, com o seu luar esplendoroso.
Meus antepassados chegaram ali nas primeiras
viagens pós-descobrimento do Brasil, quando, a partir da Capitania do Rio Grande, partiram os sesmeiros
que implantaram as primeiras fazendas de gado do
Seridó. Somos um Estado cuja formação econômica tem como ponto de partida a pecuária, que abriu
porteiras para o futuro e clareou na poeira levantada
por vaqueiros os caminhos para as novas atividades
que viriam a colocar o Rio Grande do Norte no rumo
da civilização, como a agricultura da cana-de-açúçar
e do algodão, que depois sofreram os desgastes da
concorrência mundial e da eterna desatenção que os
governos centrais e centralizadores do Brasil têm para
com as regiões que, apesar de ricas em suas terras,
seguem com o seu povo em estágio de pobreza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu
Estado tem as dimensões demográficas de um bairro
de uma metrópole, como São Paulo. Já seus limites
geográficos exibem uma potencialidade para o desenvolvimento de grande monta. Temos áreas ricas em
minérios, petróleo, um grande potencial em energia
eólica e solar, terras imensas para o cultivo de muitas
culturas e uma tradição pecuária.
Houve no passado distante um interventor federal
do Rio Grande do Norte chamado Hercolino Cascardo.
Décadas antes de o Governo federal do Presidente
Luiz Inácio destinar apenas projetos assistencialistas
para o meu Estado, Cascardo já dizia: “Os problemas
do Rio Grande do Norte já estão estudados, falta apenas decisão política para resolvê-los.”
Falo isso porque, na condição de economista e
produtor rural, com experiência na agropecuária herdada do meu pai – que aqui também esteve como Senador, em meados dos anos sessenta, e por grande
coincidência, hoje, no dia 4, estaria completando 102
anos. Quero, neste momento, prestar minha homenagem a este grande homem público que tanto contribuiu
para o Rio Grande do Norte e muito me envaidece e
me engrandece por ser ele meu pai – o que tenho
muito visto nesses últimos oito anos é uma ausência
de vontade política para incrementar os verdadeiros
projetos de desenvolvimento com que o povo potiguar
sonha há décadas. Estamos numa fila de espera que
nunca anda, apenas cria a ilusão de se mover com as
esmolas federais que ali chegam através de assistencialismos e pequenas ações que em nada contribuem
para o real avanço da economia e o bem-estar dos
milhões dos conterrâneos.
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Não quero acreditar que o Governo Federal veja
no meu Estado um réu à mercê de castigos, movido por
interesses políticos contrariados ou por mesquinharias
ideológicas em consequência do grande exercício que
o Senador José Agripino impõe ao seu mandato – que
agora humildemente passo a colaborar – na forma mais
legítima que requer o ambiente democrático. Porque
o grande líder democrata foi eleito pelo povo para ser
oposição, para fiscalizar o governo, para exigir do Poder
Executivo a atenção e a dedicação administrativas a todas as regiões do Brasil. Há anos que o Rio Grande do
Norte sobra nas suas mais importantes reivindicações,
sendo um mero observador das grandes obras desviadas para outros Estados numa clara discriminação
do Governo Federal, que sequer considera a grande
aliança formada com o atual governo potiguar.
Nós estamos prontos, Sr. Presidente, para retomar o crescimento dos memoráveis anos da nossa
economia, que promoveu bons dias para fazendeiros e
trabalhadores rurais. A agricultura só precisa de mais
tecnologia para mostrar que a fixação do homem no
campo é ainda a grande solução para o abastecimento do Brasil e para diminuir as agruras no interior que
empurram o sertanejo para as incertezas das cidades.
É preciso conter as invasões de terra por militantes travestidos de agricultores, o Governo Federal não pode
alimentar pseudo-guerrilhas e sustentar com o dinheiro
do povo as milícias de um movimento ilegal e criminoso. Chega de politicagem com a questão agrária, o
Brasil precisa urgentemente de produção no campo
se quiser estabelecer a paz e o equilíbrio econômico
nas zonas urbanas.
Meu Estado, o Rio Grande do Norte, não deseja
que o assistencialismo fabrique grupos de ineptos, dependentes eternos das esmolas federais, como foram
no passado tantos sertanejos à mercê de carros-pipas,
de planos da emergência e das feirinhas básicas de
candidatos que se perpetuavam nos governos e prefeituras. Esmolas para credenciados não desenvolvem
um povo. Só os investimentos na educação e a implantação das novas ferramentas que desenvolvem todas
as atividades econômicas podem mudar o cenário nas
cidades brasileiras. Os Municípios do interior precisam
de tecnologia, o comércio nas cidades urge uma reforma tributária, os micros e pequenos empresários
necessitam de mais incentivo e menos burocracia,
nossas crianças e jovens precisam de escolas e professores qualificados, com bons salários. Lembremos
do auspicioso comentário atribuído ao ex-presidente
americano John Kennedy: “os políticos comuns pensam nas próximas eleições, os estadistas pensam nas
próximas gerações”.
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Quando vemos um presidente usar a popularidade
construída na força do assistencialismo e da publicidade
como arma de perpetuação no poder para um partido
político, fica a pergunta sobre para que horizonte está
olhando o presidente da Nação, para o futuro do povo
ou para o futuro das urnas?
Já superaram a marca dos bilhões os recursos
destinados pelo Governo para o Bolsa Família, um grande programa criado pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso, mas que transformou-se em moeda política
e propaganda eleitoral, levando grandes populações a
acomodarem-se com as esmolas diante da ausência
de projetos para a geração de emprego. A tática eleitoreira, como nos tempos dos coronéis políticos, tem
no Nordeste o seu alvo predileto, com mais da metade das famílias assistidas pelo Bolsa Família. Só em
meu Estado são 350 mil famílias, o que significa que
algo em torno de 60% do povo subsiste da caridade
oficial, sem qualquer perspectiva de sair dela para algo
melhor, como deveria ser a obrigação de um governo
que pensasse no futuro dos cidadãos sobrevivendo
com empregos e salário dignos.
Ora, se grande parte do povo brasileiro e nordestino permanece sob os arreios do Bolsa Família há
tanto tempo, sem expectativa de mudança para melhor,
significa que o Governo Federal não tem, ou não quer,
uma política que planeje a oferta de educação, geração
de emprego e estabilização profissional para os mais
carentes. E isso é simples, Sr. Presidente, não existe
a vontade política de se estabelecer reais condições
para os agentes econômicos; para os geradores de
empregos atuarem dentro dos parâmetros de mercado
que regem as maiores economias do mundo.
Vivemos uma reedição de posturas atrasadas, de
velhas experiências velhas experiências autoritárias
que a história enterrou nos arquivos do Leste Europeu
e que resiste vergonhosamente nas republiquetas dos
ditadores em fim de festa.
Não tenho nada contra a moda “retrô” que invade
o vestuário dos jovens, que ressuscita grandes clássicos do cinema e ícones da música, que embeleza os
ambientes arquitetônicos desses tempos. Mas não dá
para concordar com a retomada do atraso no campo
político, que beneficia estratégias de poder em detrimento das liberdades individuais e do desenvolvimento
material das pessoas.
A história recente de muitos países que saíram
da pobreza e hoje lideram a economia mundial nos
mostra que a melhor política é abandonar velhas práticas e adotar medidas necessárias para que as crianças e os jovens frequentem boas escolas, tenham a
orientação de bons professores focados na construção do futuro.
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Era praxe em alguns Estados nordestinos o uso
político da educação – diga-se aqui as secretarias e
suas obrigações – para forjar lideranças e status eleitoral. Ao longo das décadas, enquanto a Pasta elegia
parlamentares, ia reduzindo sua verdadeira função, ao
mesmo tempo em que nos planos federal e estadual
um sucateamento tomava corpo. De nada adiantou o
rodízio de partidos no poder central do Brasil, pois o
que vemos é que a educação tem o mesmo uso político, qualquer que seja a sigla da gestão.
Lá no Rio Grande do Norte, governado há 8 anos
por uma professora e que tem como aliados Parlamentares do PT oriundos do magistério, o quadro é desolador. Se não faltam votos fabricados na politicagem da
Pasta, falta tudo nas escolas da rede pública.
Não cabe nas páginas dos jornais locais tanto
descaso. O que não falta é pauta para notícia ruim
quando o assunto é educação no meu Estado.
Vontade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é o que mais falta para lançar o Rio Grande
do Norte nos trilhos do desenvolvimento de verdade.
Chega de mise-en-scène nas assinaturas de convênios
e autorizações para obras no futuro distante, intangível.
Não dá para ver refinarias apenas no papel e instaladas fisicamente noutras paragens; um aeroporto cuja
promessa já provocou diversas reuniões com ares de
comício; a Transnordestina, que tem passado por nós
em debates com a Sudene e o BNDES e que parece
cada vez mais longe dos nossos limites geográficos; os
grandes benefícios da Petrobras, que não têm passado
de parcos royalties, e projetos sem grande dimensão
e alcance econômico.
Com todas as potencialidades disponíveis, não
merece o Rio Grande do Norte uma relação tão difícil com o Governo Federal e suas instituições financeiras e de desenvolvimento. Nada exigimos além do
direito de quem tem como colaborar com o progresso
do Brasil.
Imaginem comigo uma população equivalente a
um bairro paulistano, vivendo num território apropriado para irrigação como poucos no mundo, com agropecuária produtiva e uma bacia leiteira pronta para
abastecer outras regiões, com áreas perfeitas para a
fruticultura, o solo rico em minérios e petróleo, plenamente favorável à produção de energia eólica e energia solar, um patrimônio natural de rara beleza e uma
estrutura turística pronta para atender a visitantes de
todas as partes, sem falar num povo que se destaca
num contexto sócio-cultural brasileiro como um dos
mais hospitaleiros.
É este o lugar de onde venho, que já deu ao Congresso Nacional figuras de grande importância para a
consolidação da República e da democracia. Espero ter
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na nobre função de Senador do Brasil o discernimento
dos senhores que me ouvem nesta hora, as bênçãos
do meu pai cujo espírito e entusiasmo e amor pelo Rio
Grande do Norte pairam sobre mim, e a confiança do
povo nordestino, em especial os homens e mulheres
que trabalham pela redenção do campo e que, com
suas lutas, ensinam as novas gerações a produzir tudo
aquilo que faz do Brasil um celeiro que abastece os
povos do mundo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
irmãos brasileiros que me assistem pela TV Senado,
estou aqui imbuído do grande desejo de fazer apenas
aquilo que deve nortear as atribuições de quem escolhe a vida pública, mesmo por tempo limitado: servir
ao povo do Brasil. Apesar da efemeridade do cargo
que hoje começo a exercer, estou muito honrado em
poder compor este Plenário. Nele e por sua importância, quero fazer o melhor que me for possível, em prol
do Brasil e do meu Rio Grande do Norte.
Muito obrigado a todos.
A Srª Niura Demarchi (PSDB – SC) – Senador...
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Se me
permite, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Senador José Bezerra, V. Exª nos brinda com
um belo discurso de estreia, discurso que caracteriza
firmeza política, firmeza ideológica, que destaca muito bem o titular da cadeira que, hoje ou alguns dias,
o senhor ocupa, o Senador José Agripino, que é uma
referência na política brasileira e um orgulho no Rio
Grande do Norte.
Chegamos aqui ao Senado praticamente juntos,
no mesmo dia, e tomamos posse quase que na mesma
hora, eu substituindo o Senador Garibaldi Alves Filho,
ex-Presidente desta Casa, um homem dedicado aos
interesses coletivos, e V. Exª, substituindo o Senador
José Agripino.
De forma que a Presidência parabeniza V. Exª,
em nome da Casa, pelo excelente discurso pronunciado nesta sessão.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito
obrigado, Senador.
Permite um aparte à nobre Senadora Níura?
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedido o aparte.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador,
eu não poderia deixar de me manifestar na vinda de
um brilhante pensador e que está conhecendo realmente o problema do nosso País, especialmente do
seu Estado. Quero comungar com V. Exª desse vosso
pronunciamento. Nós sabemos que como suplentes,
agora titulares, ocupamos este breve espaço no Sena-
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do Federal, mas que essa voz, Senador, é como uma
pedra no meio do lago, o lago mais silencioso possível,
mas quando a pedra, que é a vossa palavra, a nossa
palavra, com certeza, mesmo que seja no meio do
lago, vai alcançar todas as margens. E é dessa voz
que nós precisamos no Senado Federal. E da mesma
forma, Senador, que fui recebida pelos Pares desta
Casa, por todos os Senadores, por toda e equipe que
aqui trabalha, espero que o senhor também sinta-se
muito bem recebido. E vamos comungar, sim, Senador,
dessa voz pelas nossas empresas, pelas pessoas que
produzem, pelas pessoas com dignidade no nosso País.
E coaduno com o novo pacto federativo neste País,
que é o de que nós realmente estamos precisando. A
descentralização do Estado é o de que nós estamos
precisando. E é nesse ponto que o Governo Federal
tem de pensar, não no governo discriminatório, como
está acontecendo não só com o vosso Estado, Senador, mas também com o Estado de Santa Catarina.
Pelo brilhantismo, pelas vossas posições, a minha
participação e a minha voz serão paralelas à sua participação. Obrigada.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
José Bezerra, quero um aparte também.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não,
Senador.
Agradeço à Senadora Níura. Nós nos encontramos hoje, durante a reunião da CAS, e conversamos
muito. Nós nos identificamos muito e vi a sua competência, o seu preparo, a facilidade com que fala. Com
certeza, comungamos muito bem do mesmo ideal.
Com certeza, faremos um bom trabalho aqui, Senadora, com a sua competência, o seu brilhantismo, a
sua boa oratória. Nós vamos defender os interesses
dos pequenos e microempresários desse Estado e dos
pequenos produtores rurais do Brasil.
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Um minuto
só, Sr. Presidente, para fazer um aparte. Primeiro, quero desejar boas-vindas a V. Exª, como colega Senador
aqui, que neste exato momento substitui nosso valoroso
e grande companheiro José Agripino, que, indiscutivelmente, é uma das maiores lideranças políticas deste
País, até porque ele já lidera o nosso Partido por mais
de dez anos. Particularmente, eu me sinto honrado
sobremaneira sob a sua liderança. Todavia, V. Exª nos
brindou com um belo discurso, retratando a sua trajetória e, sobretudo, a história do Rio Grande do Norte.
O senhor retratou a verdade. Lamentavelmente, tudo
aquilo que o senhor falou representa fatos concretos
no Brasil. No Brasil, hoje, lamentavelmente, o Governo se instrumentalizou para fazer políticas partidárias,
não pensando nas futuras gerações, mas pensando
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nas próximas eleições. De tal maneira que tudo isso
só será possível, certamente, se o povo brasileiro tiver a consciência do que representa o futuro do Brasil.
Queremos um governo moderno, um governo que se
preocupa com uma boa educação, que se preocupa
com a saúde, que se preocupa com a segurança pública do nosso País, que se preocupa com políticas
públicas de geração de emprego e renda. Como o senhor bem disse aqui, nós não queremos em hipótese
alguma que o Brasil seja formado por uma população
menos afortunada, escrava do Bolsa Família. Não.
Não é esse o Brasil que nós queremos. Certamente, a
maioria daqueles que recebem o Bolsa Família queriam
uma oportunidade, e só seremos um País mais justo
quando procurarmos dar mais oportunidades. Assim,
estaremos construindo um País com mais cidadania
e com mais justiça social. Quero cumprimentar V. Exª,
desejar-lhe boas-vindas na certeza de que poderá,
com a sua capacidade, com a sua inteligência, muito
bem representar o valoroso e querido amigo particular
José Agripino. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– A Presidência lembra que oito ilustres Srs. Senadores estão inscritos para falar nesta sessão.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito
obrigado a todos e boa-noite.
Durante o discurso do Sr. José Bezerra, a Sra. Rosalba Ciarlini deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Faustino.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª que faça cumprir o nosso
Regimento nesta Casa. Ainda temos vários oradores
para falar, em que pese eu seja um admirador – sou
praticamente eleitor de carteirinha, se eu fosse eleitor do Estado do meu companheiro Magno Malta, do
Espírito Santo. Espero que possamos ainda dizer algumas palavras para o povo brasileiro. Mas, de qualquer maneira, será um imenso prazer ouvir o Senador
Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– V. Exª será atendido. E a observação é pertinente.
Agradeço a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Só para dizer ao Sr. Presidente que eu vou traduzir
em português o que ele falou. Corte a palavra dele na
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hora que tocar a primeira campainha... Ele já pegou o
microfone lá. Está tomando o meu tempo.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Não foi isso,
não, meu querido amigo, Senador Magno Malta. Quero
apenas que se cumpra um pouquinho o Regimento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Espere, rapaz. Você nem esperou o maior amigo.
Nós só queremos que cumpram o Regimento
quando estamos sentados lá embaixo. Aqui em cima,
não.
Sr. Presidente, só vou pedir isonomia para mim
e para o Jayme. V. Exª terá o mesmo tempo que o
nosso nobre orador José Bezerra, que fez o primeiro
discurso dele. V. Exª terá isonomia com ele e, se quiser, comigo.
Estou brincando, Sr. Presidente. Aqui temos uma
relação fraterna de amizade.
Quero cumprimentar os Srs. Senadores que acabam de assumir e a Srª Senadora. Recebam o meu
abraço, o meu carinho. Essa relação de amizade com
o Senador Jayme Campos é amor antigo, que nos proporciona essa relação descontraída e que nos permite
falar algumas verdades realmente. Sentados ali, queremos que acabe logo. Quando ficamos em pé aqui,
queremos o tempo do mundo todo. E, se o espírito de
Mão Santa pegar V. Exª, vai ser ótimo, porque aí eu
falo por duas horas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de fazer
um registro. Recebi de um cidadão, que deixou no meu
gabinete,... É o País inteiro lutando, tomando providências com relação à desgraça que se abate contra
a sociedade brasileira. “Crack só se for de bola.” Deve
ser algum abnegado da vida humana que luta pelo
interesse das crianças e da família. Deixou-me esta
camiseta também: “A marcha contra o crack continua
– Eunápolis, Bahia”. Recebo sempre essas camisetas
aqui. “Drogas nunca. Jesus sempre.” Vou botar aqui,
porque essa deve ser a camisa que todo mundo deve
vestir quando o País está em chama e a família está
sendo desmoralizada pelo advento do vício e, de uma
maneira muito especial, pelo crack, que vai invadindo
os condomínios, porque a invasão já foi feita nas pequenas cidades.
Sr. Presidente, há algum tempo, Senador Paim,
nós encampamos uma luta no início do nosso mandato, há oito anos. Há oito anos, nós fomos tomados
de surpresa pelo novo Código Civil, que passou 20
anos, Senador Valadares, para ser elaborado. Não
sei se V. Exª se lembra, mas vou lembrar V. Exª agora,
vou lembrar também o Senador Paim. Foi uma luta tão
grande, foi no início do nosso mandato, e não pode
passar despercebida: 20 anos para o Código Civil ser
elaborado.
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Ao ser elaborado, ele vem e trata um País laico
como o nosso, de liberdade religiosa, onde a Constituição diz que você pode professar a sua fé onde você
quiser, na rua, dentro de casa, onde nós não temos
religião oficial e nem discriminamos confissão religiosa
neste País, graças a Deus, vem o Código Civil e joga
tudo isso por terra e pega a confissão religiosa, num
País laico como este, e diz: são pessoas jurídicas de
direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos, colocando as organizações religiosas, a saber,
as igrejas, no mesmo patamar de um clube de futebol,
de uma escola de samba.
Uma luta se travou no Brasil. Não era uma luta
de católicos, nem de espíritas, nem de confissões religiosas afrodescendentes, ou protestantes, ou budistas, hinduístas. Não. Judaísmo, judaizantes. É um País
laico que seria vilipendiado, impedido da sua confissão
de fé, porque a partir desse momento os dízimos, se
não depositados e entregues ao Ministério Público os
recibos, seria caixa dois, e as ofertas não poderiam
ser feitas no momento do culto. Uma luta se travou, e
me lembro muito que eu e o nosso querido Senador
Marco Maciel, representante da CNBB, nos juntamos
e fui o Relator dessa matéria. Num período recorde,
relatei na Comissão de Justiça e de Cidadania; V. Exª
estava no exercício do mandato, substituindo o nosso querido Cristovam Buarque, naqueles dias, como
Senador. E, no penúltimo dia do ano, primeiro ano de
mandato do Presidente Lula, Sua Excelência sanciona
aquela emenda votada nesta Casa, quebrando todos
os interstícios para respeitar um país laico, de confissão religiosa e que não podia pegar as igrejas e colocar de baixo dos pés do Ministério Público, a exemplo
de uma escola de samba ou de qualquer agremiação
esportiva, Senadora.
Justiça se fez, resgatou-se esse Estado religioso
no País, respeitando-se as mais diversas confissões,
e eu me orgulho muito. E, naqueles dias, dizia: “Se no
meu mandato somente isso tivesse acontecido, eu estaria muito satisfeito”. A minha confissão de fé é evangélica, é onde eu professo a minha fé. Mas a confissão
de fé não é fator determinante para que alguém exerça
a vida pública. O Senador Paim é um parlamentar de
confissão de fé católica. Aqui tem outros de confissão
de fé espírita e outros ateus.
Na vida pública, o homem precisa ter comprometimento dentro da vocação que lhe foi dada para cumprir
um papel digno, honrado com a sociedade brasileira.
Por isso, muito me orgulho, Senador Paim, de me lembrar daqueles dias, daqueles embates nos primeiros
trinta dias, quando essa emenda chegou aqui para que
pudéssemos colocar as coisas em seu devido lugar. E
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elas foram colocadas no seu devido lugar, e me orgulho muito de ter sido eu o Relator dessa matéria aqui
nesta Casa, com uma manifestação total desta Casa,
com a palavra de todos os Srs. Senadores, numa manifestação em favor da liberdade religiosa que sempre
cultivamos e cultuamos neste nosso País.
Senador Paim, eu sou da Base do Governo Lula
como V. Exª, e tenho a maior alegria de ser da Base
do Governo Lula. Eu gostaria de dizer ao meu Estado
que, nos últimos seis anos, a bancada federal do meu
Estado é formada por bancadas de duas legislaturas.
O nosso mandato é de oito anos, e convivi com um
mandato de duas legislaturas. E pude, na primeira legislatura, ser o coordenador da bancada do meu Estado, essa bancada que lutou de maneira muito decisiva e forte: dez Deputados Federais – de um Estado
pequeno, Sr. Presidente – e três Senadores.
Nós lutamos para que Cachoeiro tivesse um contorno, uma vez que Cachoeiro do Itapemirim, como capital do mármore e do granito, os caminhões invadiam
a cidade de Roberto Carlos e Rubem Braga, criando
transtornos ao trânsito e dificuldades para os empresários do setor.
O contorno de Cachoeiro foi feito, numa luta da
bancada federal – e eu tive oportunidade, até porque
a oportunidade primeira me foi dada por aquela cidade. Fui Vereador em Cachoeiro, sou um filho adotivo,
abraçado por aquela terra, e tive a oportunidade de
lutar para que esse contorno saísse, num esforço homérico no Governo Lula, e saiu. Essa bancada lutou
pelo chamado Contorno de Vitória.
Essas duas legislaturas, essas duas bancadas
lutaram pelo contorno de Colatina. Aliás, Colatina tinha uma ponte que iria dar cria e que conseguiu ser
inaugurada depois de vinte anos, já no exercício do
Ministro de Alfredo Nascimento, que pertence ao meu
partido, o que muito me orgulha, um ministro operacional, trabalhador, que fez com que esta obra deslanchasse, que a obra da terceira ponte, a ponte de
Colatina, fosse feita.
Ainda uma variante lá em Colatina a travessa
urbana de Linhares, a travessa urbana de São Mateus, a BR-447, acesso a Capuaba, ao porto nosso,
BR-447 acesso a Capuaba, e restauração das Brs
259,101 e 262.
Contorno de Cachoeiro, Contorno de Colatina,
Contorno de Vitória, Variante de Colatina, Travessia
Urbana de Linhares, Travessia Urbana de São Mateus,
Br-447, acesso a Capuaba, restauração das Brs 259,
101 e 262.
Tive oportunidade, Senador Paim, Sr. Presidente,
de ser autor de quatro propostas de federalização de
rodovias no meu Estado. A Lei 11.729, de 24 de junho
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de 2008, que é de minha autoria, aprovou a criação do
trecho rodoviário conhecido como Contorno do Mestre
Álvaro, entre o quilômetro 249, quilômetro 275 da Br101, na nova relação descritiva do Sistema Rodoviário
Nacional do Plano Nacional de Viação. O projeto, no
valor de R$500 milhões, está previsto para começar
este ano com conclusão das obras em trinta meses.
Tive oportunidade de aprovar outra obra de extrema importância para o desenvolvimento das regiões
que compreendem o Estado do Espírito Santo, Minas
Gerais e Bahia, região conhecida como Rodovia da
Cana e atende ao polo alcooleiro desses três Estados.
O projeto de lei de federalização dessa rodovia foi apresentado em 2004 por mim e aprovado e sancionado; é
a Lei nº 11.911, de 31 de março de 2009, com projeto
previsto para 2010 e o início das obras a começar.
Apresentei o projeto de federalização do trecho
de Aracruz-Viana – que vai mudar o mapa rodoviário
do Espírito Santo –, que se encontra em tramitação
neste Congresso. A municipalização da BR-262 e a
BR-101, um projeto de lei de minha autoria, objetiva
incorporar essas vias aos interesses urbanos municipais, transferindo a malha rodoviária a cada um dos
seus Municípios para que esses deixem de criar vias
alternativas e passem a ter maior gestão e agilidade
em ações pontuais que beneficiam os moradores da
sua região.
Sr. Presidente, a bancada federal do Espírito Santo é pequena, mas presente, Senador Paulo Paim, em
todas essas ações; é uma bancada federal aguerrida
e lutadora, em todas essas ações. São projetos de
minha autoria que viraram lei, duas sancionadas pelo
Presidente Lula, mas em nenhum momento estive só.
A bancada do meu Estado, dez deputados federais,
três senadores, o tempo inteiro, buscou o interesse
de um Estado pequeno, pujante, que é o Estado do
Espírito Santo.
Senador Paulo Paim, ao longo desses oito anos,
tive a oportunidade de lutar por interesses homéricos do
meu País. Veja a compra da Garoto pela Nestlé. V. Exª
estava aqui quando essa batalha foi travada, quando
o Cade autorizou que a Nestlé comprasse a Garoto,
que estava quebrada. Não foram duas grandes que se
juntaram para fazer monopólio; uma grande comprou
uma pequena. Depois, sabe Deus por quê – a Bíblia diz
que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz, a luz
um dia revelará – dois anos depois, mandou desfazer
o negócio. E a luta da bancada federal foi tão grande,
que havia um projeto de resolução meu, votado aqui
no Senado, para inviabilizar essa tomada de atitude
do Cade. A verdade é que foi para os tribunais, e, nos
tribunais, a Nestlé venceu.
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A Garoto recebeu investimentos e continua com
os empregos no meu Estado, gerando emprego, gerando dignidade e gerando honra, porque a honra de
um homem é seu trabalho, e quem gera emprego gera
honra. Continua gerando honra e dignidade aos cidadãos do meu Estado. A Garoto foi levantada: uma luta
da bancada federal do Estado do Espírito Santo.
Senador Paim, eu me lembro ainda, aqui neste
plenário, quando das demandas colocadas em favor
do meu Estado. Muito nós recebemos. No início desses oito anos, o meu Estado vivia uma dívida muito
grande com servidores. O Estado estava chegando
ao limiar da quebradeira, chegando ao limiar do descrédito. Foram catorze anos nos quais o crime organizado tentou ajoelhar um Estado pujante e de gente
trabalhadora! O Presidente Lula comprou os royalties
do petróleo de olhos fechados, assumindo o Governo.
Eu era o coordenador da bancada federal. O Governo
estadual cumpriu o seu papel, fez o dever de casa, o
Governador com os seus secretários. A bancada fez o
seu papel, e o Presidente Lula cumpriu um papel com
o Estado do Espírito Santo. Ao pagar os royalties do
petróleo, o Presidente Lula nos deu a possibilidade de
dar um pontapé para reequilibrarmos e acertarmos o
Estado do Espírito Santo, um Presidente que nunca
faltou com o Estado do Espírito Santo.
No Estado do Espírito Santo, meu Presidente,
nós temos 200 mil famílias que recebem a Bolsa Família. A Bolsa Família, alguns dizem que é esmola, mas
eles passaram oito anos no poder e nem esmola eles
deram. Esmola? O Brasil tinha 40 milhões de miseráveis. Não há demérito nenhum em ser pobre. O pobre
come, dorme, trabalha. Eu sou filho de uma mulher
que ganhava meio salário mínimo por mês, era pobre.
Demérito é miséria. Quarenta milhões de miseráveis
num País, o único do mundo que tem uma empresa
como a Vale do Rio Doce, que arranca ouro do chão
24 horas por dia! Não há que se conceber que tenhamos milhões de irmãos passando fome, na miséria,
neste País! Abaixo da linha da miséria! Um País que
tem granito, que tem café, um País que tem peixe, um
País que tem petróleo, petróleo, petróleo, petróleo e
petróleo: 40 milhões abaixo da linha da miséria! Hoje
temos 20 milhões porque 20 milhões deixaram de ser
miseráveis e viraram pobres. E o pobre no Brasil hoje,
Sr. Presidente, ele pinta casa, ele financia casa, o pobre no Brasil hoje compra eletrodoméstico. É verdade
que o Bolsa Família não pode perdurar a vida inteira porque o discurso é este: olha, nós não podemos
continuar dando o peixe na mão, temos que ensinar
a pescar. Mas este País tem 20 milhões de pessoas
que já sofreram tanto, tanto, tanto, tanto, que eles não
aprenderão a pescar nunca mais.
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Agora, o Presidente Lula: criou 19 novas universidade, 19 novas universidades, 300 Cefets no País,
inclusão social pela via digital, inclusão social dando
condição a pobre de entrar na Caixa Econômica, tomar empréstimo para reformar sua casa ou comprar
um motor para colocar no barco para pescar. Ora, 300
Cefets em sete anos! No Governo Fernando Henrique, havia um decreto que era proibia fazer escola
técnica; quando Cristovam Buarque foi ministro, esse
decreto foi para o chão. Trezentos Cefets, 19 novas
universidades!
Então, os filhos desses agora incluídos já não
precisarão mais do Bolsa Família, mas esses ainda
precisarão do Bolsa Família, sim, porque já foram tão
esfolados, deles tiraram tudo, que eles precisam receber o peixe na mão.
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Magno Malta, eu assisto aqui ao seu pronunciamento
e me vêm à mente alguns dados do Governo Lula que
nós temos que falar. Olha, estamos numa situação de
quase pleno emprego. Isso não existe, no capitalismo,
em lugar nenhum do mundo: 14 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Esses dias, veio ao meu
escritório lá em Canoas um empresário da construção
civil. Sabe o que ele me disse? “Paim, me arruma 500
trabalhadores que eu coloco todos”. Nunca teve tanta falta de mão de obra. Nunca vi os empresários tão
felizes, do campo e da cidade. São dados oficiais. Eu
tenho me reunido com eles. Eles têm muito medo que
mude. Eu não crio a linha do terrorismo, daqueles que
diziam que, se o Lula entrasse, tudo iria para trás. Eu
não digo isso. Eu digo: olha, fiquem tranquilos. Este
País está com a economia com total estabilidade. Vai
continuar. Inflação sob controle, juros sob controle,
quase um milhão de pessoas entrando na universidade
gratuita com o Pró-Uni. V. Exª falou aí: o salário mínimo, que antes era US$60 – eu fazia greve de fome no
plenário do Congresso para ver se chegava a 100! –,
hoje é em torno de US$300. Isso é fato, é real. Alguém
acha que o Lula estaria sendo praticamente o nº 1 do
mundo porque eles gostam dos olhos do Lula? Não,
é pela mudança, pela revolução que aconteceu neste País pela via democrática. Geramos mais escolas
técnicas em oito anos do que este País gerou em cem
anos. Eu sou filho de escola técnica. Conheço isso
com a maior profundidade. Quanto às universidades,
V. Exª lembra muito bem. Em todos os setores houve
avanços inegáveis. Não há quem negue isso! Claro
que não acreditavam que um operário, metalúrgico,
poderia vir e fazer a revolução que fez: PAC 1, PAC 2,
um milhão de casas. Agora, teremos dois milhões de
casas, investimento em 121 bilhões de reais no PAC 2
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só para o Minha Casa, Minha Vida. Pergunte a qualquer
empresário da construção civil se houve tanto investimento na construção civil como houve nos últimos oito
anos. Isso é fato. É real. Eu digo isso e, muitas vezes,
sou considerado rebelde. Então, parabéns a V. Exª!
Acho que teremos um grande momento! Como é boa
a democracia! No processo democrático, cada um irá
mostrar o que se fez no passado e o que este Governo
fez durante oito anos. Parabéns a V. Exª! Desculpe-me
ter tomado parte do seu tempo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu sei
que há muito acertos, como há erros. E é assim em
todo governo. Uma casa que cresce... O Lula não fez
tudo. Se o Serra ganhar, não fará tudo,. Se a Dilma ganhar não fará tudo. O outro que entrar terá muito o que
fazer e assim sucessivamente. Uma casa é arrumada
o tempo todo. E assim sucessivamente...
Também tenho postura independente, discordo de
muita coisa. Penso que erramos na segurança pública.
A Senad, a Secretaria Nacional Antidrogas, foi criada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi um
grande passo. Ele fez um discurso na ONU, dizendo que
erradicaria as drogas no Brasil em dez anos, mas só
tinha oito de governo e, ao deixar a Secretaria, deixou-a
com R$65,00 de orçamento. Essa Secretaria não funcionou até hoje, porque não se gasta orçamento para
fazer pesquisa no Brasil para saber se estão cheirando
mais em São Paulo ou cheirando mais no Rio Grande
do Sul; se estão fumando mais crack no Espírito Santo
ou no Rio Grande do Norte. Onde é que há a violência
do pequenos? Olha, no Brasil inteiro.
Guardando-se as devidas proporções, é tudo
igual. Correu frouxo. Nós não estamos no país de Alice;
estamos num país onde homens de dezessete anos
de idade, de dezesseis, quinze, matam, queimam seres humanos dentro do pneu. Depois, quando a polícia
põe a mão neles, eles dizem: “Tira a mão de mim que
eu sou menor”!
Ora, nós estamos errados! Eu sou o autor, Senador – V. Exª está chegando aqui agora –, da proposta
da redução da maioridade penal. E a minha proposta
é nenhuma. Nós não precisamos ter faixa etária para
isso, porque não existe faixa etária no crime. A minha
proposta é: qualquer cidadão brasileiro que cometer
crime com natureza hedionda, porque há um elenco
de crimes que não são hediondos e um há um elenco de crimes hediondos, perca-se a menoridade, seja
colocado na maioridade para responder pelas penas
da lei.
O crime mais novo na mídia é o da Eliza Samúdio, o crime do Bruno, que agora o Ministério Público
denunciou. Quem deu as coronhadas na cabeça dela?
Um homem de dezessete anos chamado de menor. E

Agosto de 2010

agora o advogado trabalha para que nada eles falem,
porque no ordenamento jurídico brasileiro bandido tem
direito a tudo; a sociedade não tem direito a nada. E
eles vão trabalhar para que esse crime caia nas costas desse de dezessete anos, porque ele vai cumprir
três anos, o Bruno tem como bancar advogado, ele sai
com vinte e continua delinquindo.
Ora, isso é o fim do mundo. Quantas mães choram porque o filho foi assassinado na escola por causa
de um celular; a filha, tomaram a bicicleta e estupraram na rua. Uma mãe dorme com o coração inquieto,
até que essa filha ou esse marido chegue da rua, do
trabalho ou da universidade ou essa mulher chegue
em casa. A violência grassou em todas as ordens e
de cada dez assassinatos no Brasil em oito o executor é um homem chamado de menor. Ora, erramos aí?
Claro que erramos!
E penso que, com a popularidade do Presidente Lula, juntamente com o Judiciário, poderíamos reverter essa situação com uma Bancada nesta Casa,
com a força que o Presidente Lula tem na Câmara,
principalmente, porque aqui a base é meio gelatinosa
para ele, nós poderíamos ter mudado essa realidade
brasileira.
Nós temos 1.100 quilômetros abertos com o Paraguai; 700 quilômetros abertos com a Bolívia e 2.500
pistas clandestinas para aeronaves de pequeno porte
para droga, e arma para matar os nossos filhos. Nós
somos o entreposto, Senadora, para droga ir aos recantos internacionais por causa da nossa estrutura
portuária, dos nossos aeroportos e das nossas fronteiras secas, porque os nossos vizinhos são “chegados”.
“São chegados.”
E, ainda, ouvi discurso nefasto de legalização de
droga de quem tem medo de enfrentar de frente um
grande problema. Discurso fácil de quem não conhece
a lágrima de uma mãe que chora, porque tem um filho
drogado. Não conhece a dor de uma mãe que vai ao
cemitério visitar um filho, que, drogado aos 13 anos de
idade, sucumbiu aos 17. Quem não conhece as filas
das penitenciárias, nos domingos, de mães, homens,
e mulheres sendo expostos nas suas partes mais íntimas para poder visitar um filho que virou bandido por
causa das drogas.
Ora, nós precisamos tratar! E o Governo vai saindo, deixando dívida com a segurança pública. Mas há
que se reconhecer o que este País recebeu. Ora, e a
crise? A crise pegou o Primeiro Mundo de frente, pegou
a gente de lado. Falar em fundamentos da economia
num processo eleitoral é bobagem. Estamos falando
de quê? Mas esse é um processo que começou no
Governo Fernando Henrique e a que Lula deu continuidade. As bases foram dadas no Fernando Henrique, e
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o Lula deu continuidade. A gente precisa reconhecer,
ter dignidade, ter grandeza para reconhecer. E hoje o
mundo nos respeita. A nossa economia é firme, é respeitada. Pagamos o FMI. Vivemos outra situação neste
País nos dias de hoje. Agora de que a nação precisa?
Nós temos o PAC das estradas, o PAC das pontes.
Nós temos o PAC da saúde. Nós precisamos do PAC
da vida, Senador Paim. Nós precisamos do PAC da
vida. Precisamos voltar e recobrar valores de família.
Esqueceram os valores de família, porque a mídia, que
tem uma dívida muito grande, ensinou a sociedade
brasileira que tudo de ruim que acontece neste País
está na conta dos políticos e da polícia, quando, na
verdade, criação de filho é dever de pai e mãe.
É preciso que a sociedade brasileira comece a
refletir sobre seu real papel. Quando digo sociedade, é
a partir de pai e mãe, de um casal, a partir da família,
porque a célula mater da sociedade é a família. Não é
o Conselho Tutelar. Não é a escola. Deus não criou a
escola; Deus criou a família. A célula mater da sociedade não é a polícia, não é a classe política; é a família. Então, vamos refletir e pensar: “Que tipo de filho
estou criando? Que tipo de cidadão estou formando?
Que tipo de caráter nós estamos formando dentro de
casa para entregar à sociedade?”
Agora, veja: há um projeto na Câmara, Senador,
pelo qual pai e mãe não pode dar palmada no filho.
Olha, se essa excrescência passar na Câmara, aí só
vai faltar chover para cima, porque eu já vi tudo! Mas,
se passar lá, não passará aqui. A Bíblia diz que filho
sem correção é a vergonha de seu pai e a decepção
de sua mãe. Eu agradeço a Deus porque fui corrigido
por minha mãe, Senador Jayme Campos. Pai não tem
direito de espancar filho, de queimar filho com ponta
de cigarro, de bater com o salto do sapato na boca do
filho, de espancar filho, humilhá-lo publicamente, não
tem direito; mas pai deve corrigir filho.
A Bíblia diz que “Deus corrige a quem Ele ama.”
A correção é gesto de amor. Olha aonde nós chegamos. Nós estamos com o País em chamas por conta de
drogas, violação de direitos de crianças com correção.
E sem correção, aonde vamos chegar?.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Senador Magno Malta, o discurso de V. Exª agrada
a todos nós e certamente agrada a todos os telespectadores que sintonizam a TV Senado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado, então vou continuar.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Todavia, quero apenas lembrar que há ainda
sete ilustres Senadores que deverão usar da palavra
nesta noite. Mas, continue com o brilhantismo que lhe
é peculiar.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O Jaime fez assim para mim: três minutos.
Mas Sr. Presidente, em três minutos eu encerro..
Quando presidi a CPI do Narcotráfico na Câmara
Federal, eu denunciei a pedofilia, mas não era o fato
determinado, porque o fato determinado era o narcotráfico. E nos últimos seis anos da minha vida aqui
nesta Casa eu subi nesta tribuna deste lado para falar desta desgraça que campeia no seio da sociedade
brasileira. V. Exª é minha testemunha, porque V. Exª foi
um dos primeiros a assinar o requerimento dessa CPI,
Senador Jaime Campos. Havia um descrédito porque
ninguém tinha conhecimento deste monstro nem do
tamanho que ele tem. Onde é que estava suas patas,
suas garras, suas unhas?
O que o Brasil sabia, Senador, é que é sempre
um padrasto que abusa de uma enteada, ou, mais fácil,
colocar isso na conta dos caminhoneiros. E o Estado, o
País, está cheio de caminhoneiros criando filhos com
decência no volante de um caminhão e que não abusam de criança. E levavam essa conta.
Senadora, há dois anos e meio eu fui colher as
assinaturas com dificuldade. Aqui desta tribuna eu
me tornei o delegado do mundo, porque as pessoas
começavam a me ouvir e os problemas acontecendo
nos Municípios,
E eles começaram a falar comigo por e-mail, por
carta, por telefone. O Ministério Público começou a se
relacionar comigo pela Internet. Nós fizemos a CPI da
Pedofilia. Se essa CPI, que vai passar de dois anos,
tem um mérito a ser reconhecido pela sociedade é o
mérito de ter acordado a sociedade brasileira, de ter
chamado a atenção e de ter pautado o País. O País
hoje está pautado por esse tema, porque estamos num
País onde há mais usuários de crianças que usuários
de drogas. Estamos entre os três maiores abusadores do planeta! E, em consumo de abuso, de crime na
Internet, somos o número um do planeta! Esse crime
movimenta US$3 bilhões por ano.
Na semana passada, a Polícia Federal fez a Operação Tapete Persa. Já tivemos a Operação Orkut, ou
seja, Operação Tukro, que é Orkut de trás para frente,
a partir da quebra do sigilo do Orkut feita pela CPI da
Pedofilia, quando abrimos esse sigilo e descobrimos
a desgraça e a miséria do mundo, descobrimos a degradação da humanidade.
O Senador José Nery é meu parceiro nessa CPI
e tem cruzado o Brasil comigo de ponta a ponta, de
todos os lados, tratando com crimes emblemáticos,
que envolvem pobres e ricos, letrados e iletrados, detentores de mandato ou não, religiosos e ateus. Quem
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abusa de criança é assassino da mesma forma, é criminoso da mesma forma.
E nós construímos uma legislação que deu ao
País, depois de 18 anos, a alteração do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Criou-se a possibilidade de
acontecer essas grandes operações, por conta da criminalização da posse feita pela alteração do art. 240
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Essa é uma matéria que está em pauta no País,
essa é uma matéria que está na mão do País, essa é
uma matéria que está na mão das famílias e acordou o
País para uma discussão eficiente, de maneira a tratarmos pela via da prevenção, porque via lei e polícia não
resolveremos. Mas trataremos do assunto via prevenção,
pelo efeito multiplicador das informações neste País. Já
dou um aparte a V. Exª, Senador José Nery.
Eu queria dizer daqui que, no meu Estado, o Espírito Santo, e no Estado do Rio de Janeiro, especialmente no Estado do Espírito Santo, Deus espalhou as
riquezas. Lá para Minas Gerais, Deus deu o minério
e deu para vocês, no Rio Grande do Norte, aquelas
praias quentes e o petróleo em terra firme, não é? Deu
o Morro do Careca para vocês. Mas para nós deu as
bacias do petróleo e deu o pré-sal. O petróleo é do
Brasil, a lei diz, é de todos, mas os royalties são nossos. Royalty não é petróleo; royalty é pagamento por
degradação, ou por passivo ambiental ou por passivo
social. Se esse vazamento do Golfo do México tivesse
acontecido no Espírito Santo, e se a emenda do Ibsen
Pinheiro e a do Senador Simon nesta Casa já tivessem
passado e sido sancionadas, como nós resolveríamos
o nosso problema com o vazamento nas nossas águas,
sem que tivéssemos o dinheiro do passivo ambiental
e do passivo social?
Quero dizer ao povo do meu Estado que acredito no Presidente Lula. Acredito que ele vai vetar essa
emenda que é eleitoreira, criminosa, mal colocada
e, por puro interesse eleitoral, foi feita nesse período. Então, você degrada e, além de querer o produto
embaixo da terra, você diz: “O dinheiro que ia pagar a
degradação divide conosco também.” É como se nós
estivéssemos requisitando parte das dunas do Rio
Grande do Norte para o Espírito Santo e parte do petróleo em terra seca para nós também. Ou é como se
estivéssemos requisitando parte do minério de Minas
para dividir conosco e até ‑ quem sabe? ‑ as terras
férteis para as uvas do Rio Grande do Sul para que
fossem divididas conosco.
Acredito no Presidente Lula, mas, enquanto eu
estiver nesta Casa, certamente essa emenda vai encontrar uma barreira em favor daquilo que é interesse
do povo mais simples do meu Estado.
Senador Nery.

Agosto de 2010

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Magno
Malta, quero cumprimentá-lo especialmente em relação a um dos temas que V. Exª abordou em seu pronunciamento: a luta contra a exploração de menores e
contra a violência sexual de crianças e adolescentes,
em especial os crimes de pedofilia. V. Exª fez referência ao trabalho da CPI, presidida por V. Exª. Tive a
oportunidade, convocado por V. Exª, de participar dos
trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Quero dizer a V. Exª que é com muita tristeza que registro que um dos acusados e condenados pela Justiça do Pará a 22 anos de prisão, o ex-Deputado Luiz
Afonso Sefer, pleiteia candidatura às eleições de 2010
para a Assembléia Legislativa do Pará. Infelizmente,
o tribunal, apesar de o Ministério Público Eleitoral ter
requerido o cancelamento do registro dessa candidatura – foi pedida a sua impugnação –, até agora não
deu um pronunciamento final, o que revela a necessidade urgente de que a sociedade se manifeste para
que alguém que renunciou ao seu mandato e que se
enquadra perfeitamente nos critérios adotados pelo
projeto Ficha Limpa não possa, não deva ser candidato às eleições no meu querido Estado do Pará. E
lamento também, Senador Magno Malta. Nós fizemos,
quando da realização de um seminário estadual para
avaliar o trabalho e a repercussão junto à sociedade e
às instituições públicas do Estado do Pará, no último
dia 7 de junho – o senhor se lembra? –, uma moção,
aprovada naquele seminário, bastante representativo,
com todas as organizações da sociedade civil, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, das universidades, do Poder Judiciário, do Ministério Público – o
senhor se lembra de que foi aprovada uma moção? –,
rechaçando a possibilidade de que organização dirigida por aquele ex-parlamentar viesse a tomar conta, a
administrar os hospitais metropolitano e regionais do
Estado do Pará. Pois eu quero comunicar a V. Exª que,
tristemente, a organização social presidida por aquele
ex-parlamentar foi conduzida à condição de gestora do
Hospital Metropolitano de Belém, do Hospital Regional
de Breves e do Hospital Regional de Redenção, no sul
do Pará. Por si só, tenho certeza de que V. Exª tem a
plena consciência, como têm consciência dessa luta
em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes pessoas no meu Estado e no País, de que essa
decisão do Governo do Estado do Pará é um acinte
ao que nós apuramos na CPI. Principalmente, é um
acinte à decisão da Justiça Estadual, que condenou
esse cidadão a 22 anos de prisão. Mas ele está solto,
está livre e se candidatando a uma vaga na Assembleia Legislativa novamente. Estou dizendo a V. Exª
que isso é algo inaceitável. Tenho certeza de que isso
causa repulsa a muitos do meu Estado, e tenho cer-
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teza de que V. Exª está igualmente indignado por ver
que, após investigação realizada por ação da Justiça
, esse cidadão foi sentenciado, mas, infelizmente, está
disputando as eleições, em vez de pagar por seus crimes. Parabéns a V. Exª pela determinação e pela luta
e obrigado a V. Exª pelo aparte.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
comungo com V. Exª. E olho para as câmeras como
se estivesse olhando para as autoridades do seu Estado. O Sr. Luiz Afonso Sefer é pedófilo comprovado,
investigado, abusador de criança. Seria um acinte à
sociedade brasileira esse rapaz voltar para o Parlamento, porque eles são compulsivos. Uma vez abusador, abusador. É por isso que vou continuar minha
cruzada, Senador Jayme, de que essa gente tem que
ter prisão perpétua.
Precisamos mudar a legislação brasileira de forma muito imediata para mantê-los longe do convívio
da sociedade. V. Exª tem o aparte.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Magno Malta, V. Exª que tem ao longo do seu mandato,
aqui no Senado, nos presenteado com belos pronunciamentos quero, uma vez mais, cumprimentá-lo, todavia
discordando, até certo ponto, de algumas partes do seu
discurso, tendo em vista que, na verdade, o Presidente
Lula foi um grande Presidente, em determinadas áreas
ele atuou de forma presente, mas o senhor disse aqui
dos avanços, das conquistas, sobretudo tudo aquilo
que V. Exª conseguiu para o seu Estado do Espírito
Santo, que é a questão da federalização das rodovias
daquele belo Estado. Entretanto, a minha admiração
maior pelo senhor é pelas suas convicções, pelos
seus ideais e, sobretudo, pelo trabalho que V. Exª fez
em defesa das crianças brasileiras. Seu mandato aqui
nesta Casa valeria, por si só, na defesa das crianças
e contra os pedófilos. Talvez o senhor não tenha imaginado que essa sua luta ensejou despertar de toda a
sociedade brasileira uma política decente em relação
às crianças e, sobretudo, o combate aos pedófilos.
Tenho certeza absoluta de que vamos segregar esses malfeitores que certamente muitos levaram aos
descaminhos as nossas crianças, que prejudicaram,
que talvez frustraram essas nossas crianças de um
futuro melhor. Por isso, quero lhe cumprimentar uma
vez mais. Todos os seus discursos que acompanhei
nesta Casa foram pertinentes, e isso vai dar condição
suficiente, de novamente, V. Exª voltar, retornar a esta
Casa como legítimo representante do povo capixaba,
por quem tenho a maior admiração, tendo em vista sua
luta incessante. E o que mais admiro em V. Exª, Senador
Magno Malta, é que o senhor é um homem corajoso.
O senhor aqui combate os narcotraficantes, combate
com certeza aqueles bandidos que são perniciosos à
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sociedade, que defendeu uma política e aprovou um
projeto de lei nesta Casa do combate aos pedófilos.
Por isso, tenho certeza absoluta que V. Exª, que fez
um trabalho exemplar, operoso, competente, não tenho
dúvida alguma, de que o povo capixaba novamente vai
lhe dar essa procuração para bem representar aquele Estado aqui no Senado. Desta maneira, quero lhe
cumprimentar pelo seu trabalho, mas principalmente,
pelo mais importante que foi o trabalho que V. Exª realizaou contra os pedófilos, os malfeitores, que nós
temos que segregar do seio da sociedade brasileira.
Parabéns, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Jayme Campos, recebo e incorporo ao meu
pronunciamento a sua fala de uma forma emocionada, porque, enquanto V. Exª falava, tinha uma imagem
na minha cabeça recebendo V. Exª em meu gabinete
com o pai do menino Kaytto, com uma delegação do
seu Estado, com o nosso querido Deputado Valtenir,
quero abraçá-lo, chorosos, sofridos.
Srs. Senadores que acabaram de chegar nesta
Casa, o menino Kaytto é um menino de nove anos, que
foi estuprado e morto em Mato Grosso por um pedófilo
que estava preso, que não deveria sair, porque estuprou e matou também um menino de nove anos, da
mesma idade. Saiu antes do tempo, saiu sem exame
psicológico, foi colocado na rua, atraiu e matou. E, ao
ser preso, disse que faria novamente.
O ordenamento jurídico deste País é alguma coisa ridícula, que só julga recursos. Um crime hediondo
dessa natureza, o sujeito cumpre parte da pena, vai
para a rua pela progressão de regime.
Eu sou autor da lei, Senadora, que criou o rastreamento eletrônico, ou seja, pulseira, ou como queira,
algema eletrônica. Que o sujeito em progressão de regime estará sendo olhado pelo satélite, guardado pelo
satélite. Se esse indivíduo, nesse ordenamento jurídico
brasileiro, tivesse saído, guardado já por essa pulseira
eletrônica, quem sabe o Kaytto estivesse vivo.
Já é lei no país, Senadora. O Presidente Lula sancionou a lei que leva o nome do menino Kaytto, dessa
vítima do seu Estado, Senador Jayme, a lembrança do
nome do Kaytto para levar essa lei. Lembre-se Brasil
de que, ao falar em rastreamento eletrônico para progressão de regime e para indulto, aqueles que saem
em indulto de Natal e não voltam. Eles voltam depois
presos por sequestro e assalto. Eles sairão agora com
algema eletrônica, guardados pelo satélite e não terão
como delinquir, porque a algema é inviolável. E alguém
com algema eletrônica não custará mais R$ 2.000,00
reais ao Estado, mas apenas R$ 400,00 reais.
Leva o nome de um menino do seu Estado. Abraça
o pai dessa criança, um lutador. Sujeito que se derrete nas
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suas emoções por conta da violência com que seu filho foi
levado. E a sociedade, que se mobilizou de maneira tão
tamanha, mas a imagem que tenho é de V. Exª entrando
no meu gabinete, pedindo que tomássemos providências.
Fui ao seu Estado, fui à Assembléia Legislativa, fizemos
um grande fórum, fizemos um grande trabalho, mas que
não trouxe a vida do Kaytto. Que o Kaytto seja um símbolo, como tantas outras crianças deste País, como o
João Hélio, arrastado nas ruas, como a garota morta
pela janela pelos pais, a família Nardoni.
Ora, que esse menino seja um símbolo da instalação de um momento novo para coibirmos, combatermos e não aceitarmos a violência colocada na
sociedade brasileira contra os pequenos, contra os
grandes, que apavora a todos.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tomarei apenas
alguns minutos de V. Exª e das Srªs e Srs. Senadores
para registrar que, amanhã, a cidade de João Pessoa
comemora os seus 425 anos. É uma das cidades mais
antigas do País, uma cidade que mantém um parque
barroco fantástico, com vários templos e várias edificações, mais de 700 edificações tombadas, em contraste com o outro lado da cidade, uma cidade pujante
e moderna, na qual estão sendo construídos e foram
construídos prédios como o Centro de Convenções do
Estado da Paraíba, como a Estação Ciências, na Ponta
do Cabo Branco, como diversas outras obras, novos
bairros, com prédios que excedem 40 andares.
Tudo isso com um gabarito específico da Paraíba, um privilégio da Paraíba, Sr. Presidente, segundo
o qual existe um escalonamento: à beira mar, a altura
máxima é 14 metros; daí, sai como um tronco de pirâmide. A cada rua, o gabarito sobe, dentro de uma angulação, para permitir que os prédios que estão atrás,
na terceira, quarta, quinta ou sexta rua, possam ver e
contemplar a praia e o mar da Paraíba.
Então, meu registro dos 425 anos da cidade de
João Pessoa. Faço esse registro hoje porque amanhã é feriado em João pessoa, e dificilmente algumas
pessoas estariam assistindo ou tendo o privilégio de
assistir a esta sessão do Senado Federal.
Agradeço a V. Exª e fica o registro dos 425 anos
da cidade de João Pessoa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – A Presidência ...
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – A Presidência parabeniza o ilustre Senador
pelo registro e se congratula com os habitantes, os
moradores e a própria cidade de João Pessoa pelo
seu aniversário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente,
pela ordem, eu conversei com o Senador José Nery.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Pela ordem, o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Enquanto ele se dirige à tribuna. É um minuto.
É só para fazer dois registros, Sr. Presidente. Um
é o documento que recebi do ex-ministro das comunicações, Hélio Costa, dizendo que ele não tem nada contra
a aprovação do PL 83, de 2007, da digníssima Deputada
Maria do Rosário, que devolverá a dignidade de aproximadamente 500 funcionários demitidos dos Correios
que participaram do movimento reivindicatório de 1997.
Eu reafirmo aqui, Sr. Presidente, que não há mais
nenhum obstáculo dentro do Governo e por isso o apelo
que faço é que, no próximo esforço concentrado, dos dias
31, 1º e 2, se não me engano, esse PL 83 seja colocada
em votação, o parecer é favorável, do nobre Senador Inácio Arruda. Os companheiros estão até o momento aqui,
acompanhando a oportunidade da votação, eu disse a eles
que só acontecerá no próximo esforço concentrado.
Então só encaminho à Mesa tanto o documento da Deputada Maria do Rosário como também o do
nobre ex-Ministro Hélio Costa.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– O apelo de V. Exª será devidamente considerado.
Inscritos estão pela ordem, como Líder, que usará
da tribuna agora, o Senador José Nery. Em seguida,
usará da palavra o Senador Jorge Yanai. E, posteriormente, seguiremos a ordem de inscrição.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente João Faustino, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna para registrar um
fato muito positivo que simboliza, com toda certeza,
um passo muito importante no combate à impunidade
e à corrupção na política em nosso País.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados e, em seguida, o Senado Federal,
ao aprovarem a lei da Ficha Limpa, em junho último,
mostraram ser capazes de absorver demanda surgida
da sociedade civil organizada, porque o projeto Ficha
Limpa é oriundo da manifestação da sociedade brasileira, que recolheu quase dois milhões de assinaturas
para apresentar à Câmara dos Deputados projeto de
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iniciativa popular visando, justamente, coibir as candidaturas de quem tem contas a acertar com a Justiça ou
que fora, de fato, condenado, sentenciado pela Justiça,
segundo definição da própria lei, por um colegiado de
juízes, ou seja, uma decisão em segundo grau.
Essa campanha de assinaturas e o projeto de iniciativa popular da Ficha Limpa teve a sua frente um conjunto
de instituições, entre as quais a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil e um
conjunto de 46 entidades organizadas sob a bandeira do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.
Sem dúvida, a decisão do Congresso Nacional de
aprovar e a do Presidente da República de sancionar o
projeto de lei da Ficha Limpa representa, na verdade,
uma sintonia com o desejo da opinião pública, e, sem
dúvida, é o Congresso Nacional que sai fortalecido na
luta pela moralização da vida pública em nosso País.
Iniciado o período eleitoral e registradas as candidaturas, abriu-se o prazo para o pedido de impugnação
da candidatura de possíveis “fichas sujas”. Sem dúvida,
algumas injustiças têm sido cometidas, Sr. Presidente.
Em algumas condenações, trata-se de pessoas que
se dedicaram justamente à defesa dos interesses dos
excluídos, da população trabalhadora, que acabaram
sendo também impedidos de se candidatar em razão
de condenação na Justiça.
No entanto, afirmo que, em termos gerais, o advento dessa lei tem sido fundamental para impedir que
políticos condenados pela Justiça pratiquem um verdadeiro estelionato eleitoral, lesando os interesses dos
eleitores que, desinformados, muitas vezes poderiam
eleger candidatos envolvidos em corrupção ou com
práticas de improbidade administrativa.
O exemplo do que estou dizendo foi o julgamento,
na tarde de hoje, pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal, do pedido de impugnação de registro
da candidatura do ex-Senador Joaquim Roriz ao Governo do Distrito Federal. O ex-Governador foi enquadrado na lei da Ficha Limpa por ter renunciado, em
2007, ao mandato de Senador para evitar a cassação
por quebra de decoro parlamentar. O Tribunal cassou
a candidatura por quatro votos a dois.
Uma das ações contra Roriz teve como autor o
PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) do Distrito Federal, que alega que a sua candidatura deveria ser impedida
porque o candidato, com a sua renúncia, enquadra-se no
típico caso previsto no projeto de lei da Ficha Limpa.
Como todos lembram, o Senado estava julgando
um pedido de quebra de decoro parlamentar do PSOL
contra Roriz, que foi acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro no Banco de Brasília, por
ocasião da investigação feita na Operação Aquarela,
da Polícia Federal do Distrito Federal.
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As conversas telefônicas registradas durante as
investigações policiais mostravam o Senador tratando da
partilha de R$2,2 milhões com pessoas que convivem
no seu círculo de atividade política no Distrito Federal.
Antes de iniciar propriamente o processo de investigação por quebra de decoro parlamentar, e conforme
representação apresentada pelo PSOL no Conselho
de Ética do Senado Federal, o ex-Senador Roriz renunciou ao mandato com apenas cinco meses e meio
de mandato exercido nesta Casa.
Todos sabem também que o ex-Senador, agora
pretenso candidato ao cargo de Governador do Distrito
Federal, tem o direito de recorrer da decisão tomada
hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
Como qualquer cidadão, pode evidentemente recorrer
da decisão do TRE do Distrito Federal junto ao Tribunal
Superior Eleitoral. Porém, a decisão, a meu ver correta, justa e corajosa, do TRE do Distrito Federal causa
um impacto avassalador sobre os demais Tribunais
Eleitorais do País afora.
Entendo que o TSE, sem dúvida, terá em suas
mãos uma grande responsabilidade: fazer a justiça que
o Senado não pôde fazer com a renúncia de Roriz. Por
isso, o impedimento da candidatura do ex-Governador
e ex-Senador, sem dúvida, é uma aplicação correta,
adequada do projeto de lei da Ficha Limpa, aprovado
pelo Congresso Nacional recentemente.
Para todos e todas que se dedicam à causa do combate à corrupção eleitoral e à impunidade que reina neste
País, o projeto Ficha Limpa tem servido, em vários Estados, para impedir candidaturas que vão de encontro aos
preceitos legais definidos por esse projeto inovador.
Portanto, quero render homenagem aos tribunais,
aos defensores da luta contra a corrupção eleitoral no
País, que, sem dúvida, colhem os primeiros frutos dessa decisão do Congresso Nacional.
Mas, Sr. Presidente João Faustino, rapidamente
quero abordar outro tema que diz respeito à questão
da educação pública em meu querido Estado do Pará.
Ontem recebemos a visita, no nosso gabinete, do professor Francoelite Maciel, secretário regional do Sintepp
na cidade de Chaves, na Ilha do Marajó. O professor
nos apresentou um quadro absolutamente desolador
– é verdade que não desconhecido por nós: o Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) na
cidade de Chaves é o segundo pior do Brasil. Segundo relatos, muitas escolas estão em estado precário,
sem as mínimas condições necessárias para receber
professores e alunos; há professores que tiveram de
entrar na Justiça para receber o pagamento devido por
suas atividades profissionais; nem todas as escolas
têm profissionais para o serviço de limpeza e higiene;
falta material didático; e algumas escolas funcionam
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em casas alugadas, sem nenhuma condição de receber uma instituição de ensino.
O documento produzido pela subsede do SINTEPP no Município de Chaves, intitulado “Um grito de socorro deste recanto marajoara chamado Chaves” é um
apelo que retrata a situação de completo abandono em
que vive a educação pública em todo o País, mas especialmente nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Por isso, neste momento em que a política ocupa a
atenção de todo o País, a denúncia da situação do completo abandono das escolas e da educação no Estado do
Pará é um alerta para todo o povo brasileiro: ou mudamos
a política de financiamento da educação, enfrentando interesse e assegurando uma radical ampliação do investimento público nesta área; ou estaremos fadados a ver a
educação brasileira, e sobretudo paraense, na situação
de calamidade vivida pelos educadores e estudantes do
Município de Chaves, na região do Marajó.
Na condição de Senador, membro da Comissão de
Educação, e na condição também de professor da rede
pública do Estado do Pará, sempre defendi a garantia e
o acesso à educação pública de qualidade. Infelizmente,
a prioridade dos últimos governos, tanto em nível federal
quanto no Estado do Pará, tem sido o de manter a indecente desigualdade social, que se alimenta também da
ausência dos direitos sociais como a educação.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, eu gostaria
de dizer, com todas as letras, que o PSOL defende uma
radical inversão de prioridades. Em vez de priorizar o
agronegócio, o caminho deve ser fortalecer a agricultura familiar; em vez de pagamento religioso da dívida
pública, defendemos a auditoria e a renegociação dessa dívida; no lugar dos vultosos recursos públicos para
financiar grandes empreendimentos que prejudicam o
meio ambiente via BNDES, defendo mais dinheiro para
a saúde, educação, assistência social e emprego.
Tenho certeza de que o Brasil tem lutado para
enfrentar e vencer as enormes desigualdades sociais.
Seria injusto não reconhecer avanços em algumas
áreas, mas é absolutamente verdadeiro que o Brasil está muito distante do patamar de cidadania e de
consagração de direitos, inclusive aqueles que estão
inscritos em nossa Constituição.
Aqui, ao falar da situação da educação no Município de Chaves, no Estado do Pará, posso estender
essas afirmações que fiz em relação a todas as regiões
do meu Estado, as quais tenho visitado. Sempre temos
encontrado, Senador Paim, escolas totalmente desestruturadas e professores desmotivados. Recentemente,
ao visitar Curionópolis, onde está situado o garimpo
de Serra Pelada, ao visitar a escola pública em Serra
Pelada, encontrei uma situação desoladora.
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Os estudantes estão há mais de 90 dias sem aulas, porque os professores da rede pública, que eram
temporários, foram destratados e outros não foram
contratados para garantir o direito elementar à educação daqueles jovens.
Recentemente, esses jovens chegaram a fechar
uma rodovia estadual, na tentativa de serem escutados
e atendidos os seus reclamos.
Felizmente, a gestão da educação pública no Pará
deve resposta adequada e imediata a situações como
essa. Portanto, volto a solicitar de público a atenção
das autoridades educacionais do meu Estado, que não
podem deixar que estudantes, professores, que uma
comunidade inteira seja privada, a exemplo de Serra
Pelada e tantos outros Municípios, como a situação em
São Sebastião da Boa Vista, que visitei recentemente,
e, igualmente, a reclamação por ampliação e reforma
de escolas públicas estaduais. Na cidade de Capanema, na cidade mesmo de Abaetetuba, há necessidade
e urgência de construção e reforma de escolas tanto
na cidade quanto na zona rural.
Portanto, que as autoridades educacionais do meu
Estado do Pará tomem as devidas medidas, fazendo
com que o direito básico e fundamental à educação seja
garantido a todas as crianças, a todos os adolescentes
e a todos os jovens do meu Estado do Pará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Nery, o Sr.
João Faustino deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esta Presidência cumprimenta o Senador por
ter ainda ficado dentro do tempo estipulado, deixando
inclusive à disposição dos próximos oradores cinco
minutos.
Em seguida, seria o Senador Jorge Yanai, mas,
pela ordem, passo a palavra a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para encaminhar à Mesa, Sr. Presidente, uma declaração que julgo
relevante para o meu Estado. É que, ontem, apresentei
Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2010, que
altera o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estender os benefícios da Zona Franca de Manaus aos Municípios vizinhos àquela capital.
Listei inicialmente sete Municípios.
Pela Lei Complementar nº 59, de 27 de dezembro
de 2007, do Estado do Amazonas, outros Municípios
foram acrescidos. Haveria uma contestação por parte
do Ministério Público, enfim. O fato é que os Municípios
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que hoje constam, a partir dessa Lei Complementar,
da Zona Metropolitana de Manaus são: Itacoatiara, Rio
Preto da Eva, Silves, Itapiranga, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Careiro, Manaquiri, Autazes,
Manacapuru, Iranduba e Novo Airão.
Resolvi, então, fazer uma alteração, que julgo que resolve o problema para o resto da vida. Vai ficar assim:
“Art. 40............................................. [...]
§ 2º As características de área livre de
comércio, de exportação e importação, e de
incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus
ficam estendidas aos Municípios integrantes
da Região Metropolitana de Manaus, assim
como aos criados em virtude do desmembramento ou fusão desses.”
Ou seja, quaisquer alterações que possam ocorrer
daqui para frente estarão resguardadas por essa emenda
à emenda constitucional que faço. Ou seja, se amanhã
uns Municípios tiverem de ser menos do que os atuais
por definição de lei, eles deixam... Nós não temos que
fulanizar os Municípios. São todos aqueles... Por outro
lado, se amanhã tivermos que aumentar os Municípios,
estão todos aqueles protegidos por esta definição: ficam
estendidas aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Manaus. Sejam dez, cinco ou vinte. O número
não importa, passa a valer o genérico, enfim.
E digo ainda a V. Exª, Sr. Presidente, agradecendo
ao Senador Yanai pela paciência e pelo gesto de boa
vontade para com este colega, que, em tempo recorde,
nós, que já protocolamos na Comissão de Constituição e Justiça essa PEC nº 22, que é uma sequência à
PEC nº 17, também de minha autoria, que foi aprovada
por unanimidade nesta Casa, prorrogando os efeitos
da Zona Franca de Manaus por mais dez anos, até
2033, mas essa PEC nº 22 já está pronta para tramitação na Comissão de Justiça. Entrei em entendimento,
imediatamente após a apresentação da mesma, com
o Senador Demóstenes Torres, e pedi a ele que aceitasse – eu já havia conversado com o Senador Marco
Maciel, uma figura do peso do Senador Marco Maciel,
do valor simbólico, do valor político e do valor moral do
Senador Marco Maciel, para ser o Relator. S. Exª e a
Comissão inteira de Justiça concordaram.
Então, nós já temos essa emenda, que é emenda
minha à minha própria emenda; enfim, é uma emenda
ordinária à minha própria emenda constitucional, que,
a meu ver, protege e legaliza de vez a situação da Região Metropolitana de Manaus. Temos a tramitação já
em aberto na CCJ; temos, por definição do Presidente Demóstenes, já a designação do Relator, que é o
Senador Marco Maciel, o que muito me honra e honra
em muito o meu Estado, que agradece. O meu Estado
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agradece, pela minha voz, ao Senador Demóstenes e
ao Senador Marco Maciel.
Portanto, eu faço esta comunicação por entender
que esse aperfeiçoamento tinha mesmo que ser feito
com rapidez, até para não atrapalhar o meu projeto. O
meu objetivo é ver essa matéria aprovada, Sr. Presidente, se Deus quiser, até dezembro deste ano.
V. Ex.ª me deu a honra de ter aposto sua assinatura. Espero que esta matéria seja aprovada até
dezembro deste ano e fica tudo bem redondinho: a
prorrogação e mais a extensão para o interior, para
se descentralizar a produção industrial e se dar efetiva
possibilidade de desenvolvimento aos municípios que
estão ali em volta.
Acho que os que não estão em volta de Manaus
crescerão também em função dos efeitos indiretos, porque o ICMS aumentará, do ponto de vista da formação
do seu bolo, e isso será benéfico para todo o Estado do
Amazonas e para a humanidade, porque isso mantém
a floresta de pé e a floresta de pé significa a garantia
de clima saudável para o mundo, significa uma boa
resposta que o Brasil dá para os seus compromissos
com Copenhague e com todas essas conferências de
clima que nós temos visto. O Amazonas mantém 98%
da sua floresta em pé e a razão fundamental disso é o
êxito desse modelo de desenvolvimento regional que
é o polo industrial de Manaus, que pretendo estender,
com esta PEC nº 22, aos municípios da região metropolitana da minha capital.
Muito obrigado a V. Ex.ª e muito obrigado ao Senador Yanai.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Arthur Virgílio, que apresenta
uma PEC complementando a sua proposta original,
que teve o apoio de todos os Senadores.
De imediato, a palavra ao Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são dois assuntos. Vou
ser bem breve.
Hoje venho a esta tribuna para recordar um acontecimento muito triste na história da humanidade. No
dia 6 de agosto, sexta-feira próxima, 65 anos terão se
passado desde o bombardeio nuclear por parte dos
Estados Unidos na cidade de Hiroshima, no Japão. Já
no dia 9 de agosto será a vez de relembrar o ataque
à cidade de Nagasaki, no mesmo País.
Tais fatos foram decisivos para o fim da II Guerra Mundial, provocando a destruição quase total das
duas cidades e a morte de centenas de milhares de
pessoas em poucos segundos, sem falar nas sequelas
deixadas em grande parte da população, legado a ser
transmitido ainda por muitos e muitos anos.
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Em Hiroshima, naquele fatídico dia 6 de agosto
de 1945, pouco depois das oito horas da manhã, um
avião americano lançou em solo japonês o artifício
que seria responsável pela morte instantânea de 70
a 80 mil pessoas e da posterior morte de mais alguns
milhares, devido às queimaduras em altíssimo grau
sofridas ou à exposição à radiação.
Como o Japão não se rendeu após a primeira
bomba, o dia 9 de agosto de 1945 marcou o lançamento
da segunda bomba, com alvo na cidade de Nagasaki,
acarretando a morte imediata de 70 mil pessoas, número
mais que duplicado na semana seguinte, incluídos os
vitimados por queimaduras e exposição à radiação.
Essas duas tragédias nucleares puseram fim à
maior guerra que o mundo já testemunhou. Se hoje há
algo para comemorar em torno desse acontecimento
seria o fato de essa ter sido a única vez na história que
um artefato atômico foi utilizado em tal proporção para
a destruição em massa de seres humanos. Após esses
dois lançamentos, os dirigentes de nações envolvidas
em conflitos nunca mais se atreveram a utilizar tal arma.
Uma destruição abominável de civis inocentes foi necessária para que o homem tivesse a consciência do
real alcance de armas tão devastadoras.
Meu intuito hoje aqui é de honrar as centenas de
milhares de homens, mulheres, crianças vitimados naquela ocasião. E ainda ressaltar não só a necessidade,
mas a obrigação de todos aqueles com o mínimo de
consciência de atuar concretamente onde seja possível para que aquele horror jamais venha a ser outra
vez experimentado neste mundo.
É o que faço neste instante, desta tribuna, na condição de primeiro descendente de japoneses a ocupar
uma cadeira na Câmara Alta do Parlamento brasileiro
e na condição de humanista, de pacifista que adotei e
perfilei no decurso de minha vida. E é ainda mais significativo que seja justamente aqui no Brasil o local desta
homenagem, no ano em que são comemorados os 102
anos do início da imigração nipônica para o nosso País;
do início desse movimento que formou, ao longo do tempo, a segunda maior comunidade japonesa em todo o
mundo entre as radicadas fora do próprio Japão.
É justo por isso que sejam esses imigrantes e seus
descendentes, além das próprias vítimas, aqueles em
cuja figura faço representar os destinatários desta homenagem. São eles centenas de milhares de homens,
mulheres e crianças que vieram buscar aqui, do outro
lado do mundo, melhores condições de sobrevivência.
Essas pessoas – muitas delas originárias de
Hiroshima, como a minha mãe, Ayako Yanai, ou de
Nagasaki – jamais poderiam imaginar que sua vinda
para o Brasil lhes permitiria, a muitos deles e a seus
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descendentes, escapar do terrível bombardeio que
inaugurou o uso do átomo como arma de guerra.
Pacífico e trabalhador, o nosso País tem sido um
novo lar verdadeiramente acolhedor para os imigrantes
japoneses, seus filhos, netos e bisnetos. Aqui eles têm
construído histórias pessoais e familiares de prosperidade
e felicidade, ao tempo em que também colaboram fortemente para o progresso e o desenvolvimento do Brasil.
Os laços que unem o Brasil ao Japão são estreitos
e estruturam-se sobre bases vivas e diversificadas. Do
ponto de vista comercial, o Japão fechou o ano de 2009
como o sexto maior mercado dos produtos brasileiros
no exterior, sendo ainda o quinto maior exportador de
produtos com destino ao nosso país. Essa última, por
sinal, é a mesma posição que ocupa no ranking dos
investimentos diretos estrangeiros feitos aqui, no período de 2007 a 2008.
Essa importância e interdependência crescem
ainda mais quando se contabiliza o efeito benéfico que
têm sobre a nossa economia as divisas remetidas do
Japão pelos trabalhadores brasileiros lá residentes,
cuja maior parte é constituída de cidadãos nacionais,
descendentes de japoneses, que lá vivem e trabalham,
em geral, por temporada.
Como veem, Srs. Senadores, são muitos os motivos que temos hoje para demonstrar nossa solidariedade para com esse povo que, mesmo tendo sofrido o
pior bombardeio da história, sobreviveu, se reinventou,
reconstruiu suas cidades, suas casas, suas vidas.
Estive recentemente na “Exposição de fotos sobre
os efeitos da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki”,
no Centro Cultural de Hiroshima no Brasil em São Paulo. Sugiro a todos que lá façam uma visita e vejam as
imagens chocantes dessa exposição, imagens que para
a maioria significam apenas cenas de algum filme de
terror, mas que, para muitos sobreviventes dessa catástrofe, estarão presentes para sempre na memória, nos
pesadelos, nas sequelas mais aterradoras que levarão
para sempre consigo, até o último dia de suas vidas.
O segundo assunto, Sr. Presidente, bem rápido, é
a respeito da educação. Há pouco tempo, o programa
Fantástico, da Rede Globo de Televisão, abordou uma
questão seriíssima: a falta de professores de ciências
exatas e biológicas no Brasil.
Trata-se de um problema realmente grave, já que
estamos falando da falta de profissionais que formam
os outros profissionais, elementos sem cujo concurso
sociedade alguma pode sonhar com seu progresso
econômico e social.
A reportagem não chegou a anunciar uma novidade, já que esse déficit de professores de ciências
exatas e biológicas, da 5ª série ao ensino médio, é conhecido pelo menos desde 2007. Da mesma forma, já
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se sabe hoje, como também já se sabia desde então,
que o quadro tende a piorar.
Estima-se que, por volta de 2017, esse déficit
– estimado, em 2007, em 254 mil professores – deve
praticamente dobrar, chegando a 500 mil. As causas
do problema são as aposentadorias previstas e a falta
de estímulo e de condições para que os jovens decidam ingressar na carreira do magistério.
Para ficar em apenas um aspecto, provavelmente
o principal dessa problemática, examinemos a questão
da remuneração dos professores. Dados do Ministério da
Educação, divulgados em 2009, informam que a média
nacional salarial dos professores da educação básica
é de R$1.527,00. Contudo, 16 Estados pagam valores
inferiores a esse, como o nosso Estado de Mato Grosso, onde a média está em R$1.422,00. Quem melhor
remunera os seus docentes no País, segundo o MEC,
é o Distrito Federal, onde a média chega a R$3.360,00.
A seguir, vem o Rio de Janeiro, com R$2.004,00. São
Paulo, o Estado mais rico da Federação, é o terceiro
colocado, com um salário médio de R$1.845,00.
Como se o quadro ainda não fosse bastante insatisfatório, a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação contesta os números do MEC.
Segundo a Confederação, a média nacional está
em torno de R$920,00, abaixo, portanto, do piso nacional do magistério, fixado, por lei, em R$950,00. Mas
mesmo o valor do piso salarial é questionado pela Confederação, já que ele deveria ser corrigido anualmente.
A remuneração mínima dos professores deveria estar
em R$1.132,00, de acordo com a entidade, ainda acima da média salarial que ela própria estima.
Evidentemente, tais salários não motivam os jovens
à carreira do magistério, notadamente aqueles dotadas
de melhores condições intelectuais, que provavelmente
seriam melhores professores. E confiantes na sua capacidade, eles buscam carreiras com melhores chances
de remuneração. Cria-se, assim, um ciclo vicioso que
atrapalha a formação dos jovens brasileiros e prejudica
significativamente o desenvolvimento nacional.
No mês de julho foi divulgada pesquisa que apontou os países em que a população é mais feliz no mundo. Nessa ordem, os cinco primeiros colocados foram
Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Holanda.
Não é segredo para ninguém o quanto esses países
investem em seus sistemas públicos de ensino e o
quanto valorizam a educação.
Da mesma forma, os países de tradicional liderança econômica no mundo, como Estados Unidos,
Japão, Inglaterra, Alemanha e França, têm elaborados
sistemas educacionais públicos e investem de forma
permanente na educação de seus jovens. Seguramente, a transmissão do conhecimento e a formação da
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cidadania estão na base da liderança desses países,
que não poderia ter sido construída sem o apoio de
um sólido sistema educacional público.
Ocorre, então, que o Brasil, que já ocupa o 12º lugar no ranking da felicidade e está entre as dez maiores
economias mundiais, tem o terceiro pior índice de desigualdade no mundo, de acordo com relatório do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Na América Latina e Caribe, aliás, o Brasil empata com o Equador e só perde para a Bolívia e o Haiti
em relação à pior distribuição de renda, um verdadeiro vexame.
O próprio relatório do Pnud se encarrega do diagnóstico. A maior dificuldade na América Latina é impedir
que a desigualdade social se reproduza na geração
subsequente. “A desigualdade reproduz desigualdade, tanto por razões econômicas como de economia
política”, afirma o documento.
Nesse quesito, os números não são nada bons
para o Brasil. Cerca de 58% da população brasileira
mantém o mesmo status social de pobreza entre duas
gerações, enquanto no Canadá e nos países nórdicos,
por exemplo, esse índice é de 19%. “Estudos realizados
em países com altos níveis de renda mostram que a
mobilidade educacional e o acesso à educação superior foram os elementos mais importantes para determinar a mobilidade socioeconômica entre gerações”,
diz o relatório da ONU.
Assim, não é difícil entender o que estamos fazendo de errado ou o que estamos deixando de fazer.
Falta transformar a educação, em todos os níveis,
em prioridade nacional. É na escola que se transmite o conhecimento, que se constroem a cidadania e
o progresso das nações, uma geração após a outra.
Se é possível dizer que o Brasil avançou – e, de fato,
o Brasil avançou –, ainda há uma enormidade a fazer
no campo da educação.
Segundo relatório do Unicef relativo a 2009, 97,6%
das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos estão
matriculados na escola. O atendimento a crianças de
4 a 6 anos cresceu, alcançando 77,6% da população
nessa idade em 2007.
Esses números indicam realizações importantes,
e o Brasil ocupa o 16º lugar no ranking dos avanços na
direção das metas do programa Educação para Todos.
Esse programa, que foi firmado por 156 países, em Dacar,
no Senegal, em 2000, estabeleceu metas educacionais a
serem alcançadas pelos seus signatários até 2015.
Contudo, na medida em que avançamos para o
ensino médio, os problemas – além da falta de professores – tornam-se maiores. Segundo análise do Ipea,
82% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade já frequentam a escola, mas 44% dos adolescentes ainda
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não concluíram o ensino fundamental, e apenas 48%
cursam o ensino médio na faixa etária adequada.
Lamentavelmente, ainda temos analfabetismo
no País. Do total das crianças nordestinas com 10
anos de idade, 12,8% não sabem ler. A média nacional nessa faixa etária é de 5,5%. E 2,4% das crianças
entre 7 e 14 anos estão fora da escola. Pode parecer
pouco, mas são 680 mil crianças, mais do que toda a
população do Suriname.
Pior ainda é o analfabetismo funcional. O Instituto
Paulo Montenegro levanta, desde 2001, o indicador de
analfabetismo funcional, que pesquisa anualmente a
capacidade de leitura, escrita e cálculo da população
brasileira entre 15 e 64 anos. E de acordo com os dados do Instituto, em 2007, os analfabetos funcionais
ainda eram 32% da população brasileira entre 15 e
64 anos de idade.
Mas ainda assim estamos avançando – isso é
inegável –, embora a passos lentos e apesar de estarmos devendo muito nos aspectos qualitativos do
ensino. É o que mostra o Ideb, Índice de Educação
Básica, que mede a qualidade da educação em uma
escala de zero a dez.
Considerando que a educação é a mola propulsora da cidadania e do progresso, precisamos elegê-la,
repito, como prioridade nacional. Precisamos nos dedicar a formar professores bem preparados, a construir
escolas de qualidade e a equipá-las com o que há de
melhor para as nossas crianças.
Da mesma forma, a gestão do setor educacional
precisa ser qualificada, e seus dirigentes, treinados. A
desburocratização da administração das escolas é fundamental para que nada falte ao trabalho fundamental
de ensinar as nossas crianças.
Os currículos precisam ser revistos e adequados à nossa realidade. As escolas técnicas – voltadas
para a formação de profissionais de nível médio, bem
preparados para as atividades econômicas da sua
região de atuação – precisam se tornar outra prioridade nacional.
Só assim estaremos dando ao Brasil as condições
que lhe faltam para se tornar um país mais próspero,
mais feliz e menos desigual. É o que, penso, almejamos todos. E é o que só alcançaremos por meio da
educação.
Só para encerrar aqui, Senador Jayme Campos,
eu gostaria de citar o que anda acontecendo na nossa
região de Sinop e Cuiabá. Uma passagem aérea da
empresa Trip, a única que serve a nossa região, chega
a cobrar R$200,00, e, quando o vôo é muito procurado,
chega a aumentar até R$800,00. É um absurdo! É um
descaso que a empresa faz com a população que usa
dos seus serviços, e realmente os vôos estão lotados,

Agosto de 2010

apesar da passagem custar mais que ir ao exterior. É
preciso, Senador Jayme Campos, que realmente mais
empresas idôneas venham a ocupar esse espaço que
realmente tem lugar ali na nossa região de Sinop, voando até Cuiabá.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Jorge Yanai, aceite a nossa total solidariedade no momento em que lembra o choque que
o mundo todo levou com a bomba sobre Hiroshima e
Nagasaki.
A nossa total solidariedade a V. Exª, que, neste
momento, demonstrou ao povo japonês.
Como é um orador inscrito e um Líder, como Líder, passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Antonio Carlos Valadares e, em seguida, falará, como
orador inscrito, o Senador Jayme Campos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia terminar este período de esforço concentrado sem falar
sobre um assunto que diz respeito ao futuro de cada
um dos Senadores e Deputados que estão participando deste pleito eleitoral.
Seria de minha parte uma omissão imperdoável,
se, dentro do que estou vendo, assistindo e ouvindo,
simplesmente fizessem ouvidos de mercador, fazendo de conta que nada estivesse acontecendo e me
ausentasse totalmente de uma opinião sobre o momento político vivido pelo País e o futuro de nossas
gerações.
Há poucos instantes, o Senador José Nery falou
sobre a condenação ou a negação do registro do exGovernador do Distrito Federal, Roriz, pelo Tribunal
Regional Eleitoral, com base no Projeto Ficha Limpa. O
Projeto Ficha Limpa é, sem dúvida alguma, um grande
avanço se nós quisermos falar sobre reforma política,
porque a sua vigência vai contribuir ou já está contribuindo para uma pureza na vida democrática do Brasil,
para evitar a concorrência desleal durante a eleição e
que nós tenhamos, no exercício dos cargos públicos,
seja no Legislativo, seja no Executivo, pessoas comprometidas com a decência, com a ética, com o Brasil,
com esse povo sofrido que trabalha nas fábricas, que
constroi a grandeza da nossa Nação na zona rural,
enfrentando a seca, as intempéries, as cheias, as casas caindo sobre suas cabeças, a violência urbana,
que está chegando ao campo; um povo que merece
uma boa representação, um povo que merece que, no
exercício dos cargos públicos nós tenhamos o máximo
de cuidado para poder bem representá-lo.
Eu acho que, Sr. Presidente, do jeito que está,
não dá para continuar. Parece até que, muito embora

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

haja aumentado o rigor da legislação, não há nenhum
receio de agentes políticos – eu não estou falando só
no meu Estado, estou falando em todo o Brasil – que
são candidatos e que usam de todos os meios possíveis e imagináveis para chegarem aqui, na Câmara
ou no Senado. Do jeito que está, volto a dizer, não dá
para continuar.
Todos os candidatos, quando registram a sua
candidatura à Presidência da República, falam em
reforma política. Foi assim quando da eleição de Fernando Henrique Cardoso, quando da eleição do nosso
Presidente Lula e, agora, todos os candidatos, com a
maior ênfase, expressam a sua vontade, o seu desejo
de que haja uma reforma política para acabar com as
distorções do sistema eleitoral em nosso País.
Quando se fala em reforma política, não pensemos apenas em reforma do voto, da eleição, da forma
como são eleitos os candidatos. Temos de pensar mais
longe. Para pensarmos mais longe, jamais poderíamos
nos iludir que uma reforma política verdadeira será feita
com a participação, a animação e o entusiasmo deste
Congresso e do futuro Congresso. Por quê? Porque é
por meio dos métodos hoje utilizados que uma grande
parte dos congressistas é eleita, significando dizer que
esses que se elegem nesse sistema podre não desejam
mudar, porque se beneficiaram desse sistema.
Então, o que é que eu prego? Que haja uma
reforma política a ser realizada por uma Assembleia
Nacional Constituinte exclusiva. Isto é, Deputados que
sejam eleitos com a missão exclusiva de fazer a chamada reforma política. O povo poderá delegar a essa
Constituinte a possibilidade de fazer uma reforma tributária, um novo sistema de Governo, parlamentarismo ou presidencialismo. A reforma tributária até hoje
nenhum Presidente conseguiu fazer. A reforma política,
até hoje, depois da Constituição de 1988, nenhum Presidente conseguiu. Esse sistema de governo que hoje
nós temos é um sistema de governo mitigado, no qual
as medidas provisórias, que são instrumentos, mecanismos de um regime parlamentarista, são utilizados
pelo regime presidencialista no Brasil.
Então, Sr. Presidente, a continuidade desse sistema vai redundar em mais frustrações, em mais distorções, em mais inconveniências para a vida política
nacional, em mais fraudes ocultas ou descobertas. Ora,
quem não sabe que, depois dessa eleição, surgirão
novos escândalos? Porque, de dois em dois anos, já é
lei, que, seja por financiamento irregular, seja por que
coisa for, sempre aparecem os escândalos.
Uma reforma política que venha a adotar uma
nova forma de o eleitor escolher o candidato, seja numa
lista organizada pelos Partidos, seja por meio do voto
distrital, em que metade...
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(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço mais cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Já estão concedidos, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado a V. Exª.
Pelo voto distrital misto, em que metade seja de
Deputados escolhidos pelo voto direto do eleitor, e a
outra parte, os outros 50%, por meio do voto no Partido, como acontece em alguns países, inclusive na
Alemanha.
O financiamento público de campanha para promover não digo a igualdade, mas uma aproximação
dos candidatos menos aquinhoados com aqueles que
dispõem de milhões que podem gastar nas eleições.
A fidelidade partidária, a fidelidade das alianças, porque os partidos hoje, infelizmente, adotam a
fidelidade de boca para fora. Com as alianças, ocorre
a mesma coisa: da boca para fora. Na realidade, não
existe nenhuma fidelidade nos pleitos eleitorais. As
alianças são rompidas de forma escancarada, de forma cínica, e nada acontece.
Por quê? Porque o sistema partidário no Brasil
é frágil. Os partidos não têm nenhuma força, as alianças não têm nenhuma credibilidade, não há comando,
não há controle. Os partidos fazem o que querem, os
candidatos fazem o que querem. Não há disciplina a
comandar o processo eleitoral em nosso País, simplesmente porque não há partidos.
Nós aprovamos aqui, Senador Jayme Campos,
algumas sugestões que foram para a Câmara dos Deputados. Por exemplo, nós criamos aqui a possibilidade do financiamento público de campanha. Foi uma
emenda de minha autoria. A possibilidade da criação
da federação de partidos políticos, na qual você podia
juntar dois ou mais partidos. Os partidos continuavam
com a sua identidade, coexistindo dentro de uma federação. Isso poderia redundar no seguinte: uma redução
de partidos, sem acabar com os partidos. Porque há
preocupação em não acabar com os partidos, o que
seria, do ponto de vista da nossa Constituição, contra
a pluralidade partidária. Ora, se nós juntarmos 10 ou
15 partidos numa federação e tivermos um presidente da federação, um líder no Congresso, um líder na
Câmara, um líder no Senado, que prejuízo tomarão
esses partidos políticos?
E nós passaríamos a ter as federações e mais
uns quatro ou cinco partidos e não 32 partidos como
existem já registrados no Tribunal Superior Eleitoral.
Como pode haver financiamento público de campanha
desse jeito? Como pode haver fidelidade partidária?
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Como pode haver sinceridade na condução da governabilidade?
Como o Presidente da República, seja Lula, seja
Dilma, seja quem for, pode governar desse jeito? Não
pode. É impossível governar desse jeito, porque você
tem que lidar... Aqui mesmo, temos 17 partidos. Dezesseis ou dezessete aqui no Senado Federal. Na
Câmara, há não sei quantos.
Um dia desses, fui a uma reunião de líderes, quase que a sala do Presidente da República não dava
para aconchegar todo mundo tantos os partidos ali
representados. Eu acho que esta é uma República do
faz de conta. É não levar a sério o que outros países
levam a sério.
Com esse desabafo, Sr. Presidente, queria terminar a minha participação nesse esforço concentrado.
Não poderia ficar calado diante do que estou vislumbrando não só agora nesta eleição, mas nas futuras
eleições. Entra eleição, passa eleição, é tudo a mesmice. Todo mundo reclamando que ninguém suporta
mais. E aí? Ninguém suporta, mas todo mundo está
dentro do sistema.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Antonio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Concedo a V. Exª um aparte, com muito
prazer, Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª, na
sua lucidez e sobretudo com sua experiência política,
falou aqui com muita perfeição. Imagino que esse seja
o pensamento de todos nós. Eu, particularmente, não
sou da sua idade, mas estou próximo. Esse desmonte
na política brasileira, ou seja, esse balcão de negócios
que virou nos últimos anos, foi fruto do regime da ditadura. V. Exª se lembra muito bem da época do PSD, da
UDN, do PTB do saudoso Getúlio Vargas, de Juscelino
Kubitschek, do próprio Jânio Quadros. Quando a ditadura veio, desmontou-se os partidos, veio o regime
de exceção, com a Arena 1, com a Arena 2, e depois
surgiu o MDB etc. Para mim, particularmente, foi um
dos maiores responsáveis em relação a essa política
hoje nojenta que nós vemos. Na verdade, os métodos
usados tanto pelos políticos – uma grande maioria, não
todos, é claro, é natural, temos exceção –, como os
métodos usados pelo próprio eleitor. Temos que mudar
essa cultura urgentemente, porque está insuportável.
Os partidos políticos, a grande maioria, viram um balcão de negócios. Forma-se um partido muitas vezes
de família, aqui no Brasil – pai, mãe, filho, sobrinho –,
e se constitui uma agremiação partidária. E passa a
ser o quê? Quem dá mais leva esse partido para a sua
coligação, para o seu apoio. Um pequeno tempo de televisão, vai dar 0,5 minuto, um minuto. Ah, venha para
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cá. Quanto que é? Então, urgentemente, temos que
fazer a reforma política no Brasil. Temos que buscar o
financiamento público de campanha. É inadmissível que
o Brasil tenha trinta e tantos partidos. Ora, partidos que
às vezes cabem dentro de uma Kombi. E esse cidadão
usa de horário gratuito de televisão, alguns recebem
repasses de recursos diante da legislação eleitoral
que permite que os partidos recebam recursos. E não
vejo saída se não a de fazer uma reforma política. V.
Exª fala aqui, e acho que é o desejo, o sentimento de
todos aqui, mas o senhor está traduzindo de tal forma que todos nós estamos entendendo, e a sociedade brasileira que lhe assiste agora está entendendo
perfeitamente o seu raciocínio, sobretudo, o que quer
vê da política brasileira. Portanto, acho que não só no
Projeto Ficha Limpa, ficha suja, que foi aprovado pelo
Congresso Nacional, naturalmente têm que ser feitas
algumas correções. Acho que foi feito de forma precipitada. Não houve uma discussão ampla com a sociedade, sobretudo um debate, para que pudéssemos
aperfeiçoá-lo de tal maneira que este Projeto pudesse
com certeza fazer justiça, limpar da política brasileira
os maus políticos, aqueles que usam muitas vezes de
artifícios não corretos com a história republicana. E eu
defendo a tese, Senador Antonio Carlos Valadares,
de acabarmos com a reeleição. É outro instrumento
de jogo desigual. Não podemos permitir em hipótese
alguma que a reeleição continue, na medida em que
o cidadão que está no exercício do cargo usa aquilo como se fosse um instrumento pessoal para fazer
campanha para ele ou para seu partido. De maneira
que V. Exª vem em um feliz momento no qual estamos
acabando com esse esforço concentrado desta semana e voltaremos dia 31; vem num momento oportuno,
fazendo um alerta, fazendo com que desperte dentro
do Congresso Nacional a possibilidade de discutirmos
aqui a reforma da política brasileira. Já foi criada uma
comissão para começar a discutir. Então, temos que
colocar em prática.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Código Eleitoral. Estou falando de uma
coisa mais ampla.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Mais ampla. É isso mesmo.
E discutir, como V. Exª disse, a reforma tributária
e outros assuntos pertinentes com a real situação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Até o sistema de Governo, se for o
caso.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Até o sistema de Governo. Concordo em gênero e número com
V. Exª. Cumprimento-o e parabenizo-o pela feliz fala
na noite de hoje.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Vou abreviar o meu
término, para que V. Exª venha a ocupar a tribuna.
Temos propostas de exclusão da nossa Constituição do dispositivo da reeleição. Eu mesmo sou o
autor, o Senador Alvaro Dias e outros tantos. Apresentamos, e o Senado ainda não se debruçou sobre esse
assunto da reeleição.
Existe uma outra proposta, a do recall dos maus
políticos, aqueles políticos que decepcionam a população, que se tornam governantes irresponsáveis, relapsos. Nos Estados Unidos, se o governante não está
dando certo – em outros países também existe isso –,
o eleitor faz uma lista, vamos dizer assim, de 10% do
eleitorado, dependendo do percentual ‑ cada País vai
adotar seu percentual ‑, e aí se faz uma nova eleição.
Foi assim que Schwarzenegger se elegeu Governador da Califórnia.
É isso aí. Achamos que a reforma não é só eleitoral. A reforma passa pelo sistema eleitoral, passa pela
substituição dos governantes através do voto direto,
como é o recall, passa pelo voto distrital misto ou pela
lista fechada de candidatos, como acontece em vários
países da Europa, e também se deve acabar com o
voto proporcional, o voto que desune os partidos, pois
o seu adversário não é de outro partido, está dentro do
mesmo partido. É o correligionário usando da máquina
calculadora para saber a melhor forma de derrotar o
companheiro de partido.
Portanto, Sr. Presidente, essa é a minha opinião,
esse é o meu pensamento. Eu estou falando porque o
presidente da OAB, um grande presidente, disse que
os políticos se recusam, têm certo receio de falar sobre reforma política. Reforma política só se menciona
durante as crises de Estado; quando há uma crise
institucional para derrubar um presidente por isso ou
por aquilo. Aí se fala em reforma política.
Eu estou falando em reforma política antes que
aconteça uma crise institucional, no momento em que
há verdadeira calmaria, um verdadeiro silêncio, um consentimento sobre tudo isso que está acontecendo. Mas
eu não posso, de maneira alguma, omitir-me diante do
que está havendo. Eu não posso, de maneira alguma,
até me manifestar de forma preocupada com relação à
eleição lá no meu Estado, porque eu estou muito bem
colocado nas pesquisas. Não é com isto que eu estou
preocupado, com a minha eleição. Eu estou preocupado com a futura geração do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Valadares, enquanto o Senador Jayme
Campos vem à tribuna, eu quero demonstrar a mesma
preocupação de V. Exª.
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Estou há 24 anos no Congresso. Véspera de
processo eleitoral, eu ouço falar em reforma tributária, novo pacto federativo e reforma política. V. Exª
tem toda a razão. E acaba nunca acontecendo. Eu
não vi uma reforma tributária ser feita aqui; do novo
pacto federativo, eu não vejo nem discussão durante
o período, e, reforma política, é a mesma coisa, V. Exª
tem toda a razão. Por isso V. Exª faz bem, está muito
tranquilo, que eu sei, lá, e fiz declaração para V. Exª:
vai voltar com uma grande votação. Não é o seu caso.
Mas agora ficar só no discurso, como eu vejo, eternamente, novo pacto federativo, nova reforma tributária,
uma grande reforma política e não sai. Por isso V. Exª
tem toda a razão.
Senador Jayme Campos, V. Exª está com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Jayme, quero agradecer o
aparte de V. Exª. Eu me emocionei tanto com a sua
opinião que esqueci de lhe agradecer e registrar nos
Anais desta Casa a sua contribuição ao processo democrático em nosso País.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, o senhor merece muito mais do que isso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve
até pelo adiantado da hora e sobretudo em respeito
até aos nossos servidores aqui do Senado.
Aparentemente adentramos num período de transformações sociais e de avanços na mentalidade coletiva, quando a igualdade e a liberdade formam a base
da convivência humana. Digo aparentemente porque
dados revelados nesta semana pela Secretaria de Políticas das Mulheres da Presidência da República são
simplesmente aterradores. Segundo esses números,
o índice de violência doméstica cresceu 112% no País
nos primeiros seis meses de 2010, comparados com
o ano anterior.
É assustador tomar contato com essa realidade
inconveniente. Os atendimentos efetuados pelo Ligue
180, telefone disponível para denúncias e consultas de
mulheres e crianças ameaçadas, registraram a marca
de 343 mil ligações de janeiro a julho deste ano. Tratase de um volume inaceitável, Sr. Presidente, para uma
sociedade que se autoproclama tolerante e pacifista.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, as lições de violência começam cedo, e em casa. Como agirá na rua um
jovem que vê a humilhação física e a degradação moral da sua própria família? Como planeja o futuro uma
criança que se depara com a mutilação da dignidade
dos seus entes queridos?
As vítimas deste flagelo estão sempre indefesas
diante da autoridade do pai ou do provedor. São vítimas
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caladas, assustadas e resignadas com seu sofrimento
cotidiano. Sentem-se, na maioria das vezes, impedidas
afetivamente de denunciar seus algozes.
Segundo os números relatados pela Secretaria
de Políticas das Mulheres, dos 343 mil atendimentos,
62 mil deles foram registros de atos de violência, sendo 36 mil de lesão corporal, 23 mil de violência moral
ou psicológica, mil de violência sexual e, ainda, 8 mil
ameaças. Os indicadores ainda apontam que 68%
dos casos são atos presenciados pelos filhos do casal, sendo que, em 16% deles, os filhos são agredidos
junto com a mãe. É uma realidade triste e lamentável,
Senador Paulo Paim.
Diante desse quadro que nos envergonha a todos, estou preparando um projeto de lei, em conjunto
com minha assessoria, criando o cadastro nacional dos
agressores das mulheres e das crianças, para segregar
os malfeitores, intolerantes e violentos do relacionamento natural com as famílias. Precisamos conhecêlos para saber conviver com eles, para combatê-los e
proteger suas vítimas.
Se a nossa sociedade foi capaz de produzir um
Estatuto dos Torcedores, que afasta brigões e arruaceiros dos estádios de futebol; por que não elaborar,
Senador Paulo Paim, um programa de identificação dos
agressores de seus próprios familiares, limitando os
seus direitos, bem como restrições de crédito com entidades oficiais e proibição de contratos e nomeação em
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais?
Como o Estatuto do Torcedor, em que o castigo
perdura por apenas três anos, no caso do cadastro dos
agressores, a pena também seria aplicada por um período determinado, no caso, cinco anos. No entanto, o
seu principal objetivo não é meramente punitivo, mas
sim de conscientizar o agressor do caráter hediondo
de seu comportamento. O Estado deve oferecer meios
para que ele possa se reabilitar. Assim sendo, não havendo nenhuma ocorrência no tempo determinado e o
agressor aceitando participar de terapias, tratamento
psicológico e programas de apoio social junto com os
seus; após cinco anos seu nome será retirado deste
lamentável rol, e ele reassumirá um relacionamento
sadio e normal com a família e a sociedade.
Sr. Presidente, quem ama não mata. Quem ama
não agride! Aquele que se utiliza da violência contra os
seus desce ao último degrau da degeneração humana. O cadastro que eu proponho é tão somente uma
forma de oferecer chance de uma vida melhor para
os dois lados dessa triste face que mancha a vida de
uma parte significativa das nossas famílias, tanto a
das vítimas, quanto a do agressor.
Portanto, Senador Paulo Paim, eu acho que o mínimo que nós temos de fazer aqui como congressistas
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é aprovar um projeto desse para nós cadastrarmos e
sabermos de fato dessas pessoas que cometem essas barbaridades contra mulheres, de acordo com os
dados estatísticos que temos aqui da Secretaria de
Política para as Mulheres da Presidência da República deste País.
É um processo meritório com o qual, acima de
tudo, nós poderemos evitar e, se possível, de uma vez,
acabarmos ou reduzirmos esses números alarmantes
da sociedade brasileira com que, lamentavelmente,
nós temos de conviver.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jayme Campos,
pelo seu pronunciamento.
Ao concluir os trabalhos da sessão de hoje, eu
quero, mais uma vez, registrar que eu tenho apresentado uma série de pronunciamentos sobre um estudo
belíssimo feito pelo Professor Arno Augustin. O Professor Arno Augustin é um companheiro meu de grandes jornadas e, pelo seu mérito, é o atual Secretário
do Tesouro Nacional.
No estudo intitulado Inserção do Rio Grande do
Sul no novo ciclo de crescimento do Brasil, o Secretário Augustin fala das excepcionais condições que
se apresentam para o desenvolvimento harmônico e
sustentado do País.
Ele é mais específico: diz que o nosso Rio Grande tem que se posicionar para aproveitar, da maneira
mais ampla possível, essas fantásticas condições que
se apresentam hoje no nosso País.
Como o estudo é dividido em quatro capítulos,
abordei cada um deles em meus pronunciamentos.
Esse é o quarto.
No primeiro deles, senhores e senhoras, falei da
solidez atual de nossos fundamentos macroeconômicos. Falei sobre a redução da vulnerabilidade externa,
o rigoroso controle da inflação, a melhoria das condições de crédito proporcionadas pela queda da taxa
de juros e por adequadas políticas públicas. Falei do
fortalecimento da posição fiscal. Falei da capacidade
da ação anticíclica. Falei sobre todos esses fatores
consolidados ao longo dos últimos oito anos. Hoje, ao
mesmo tempo, são a causa e a consequência dessa
nossa invejável situação.
Conseguimos entrar, Srªs e Srs. Senadores, numa
espécie de círculo virtuoso positivo quase mágico, e
queira Deus que nós possamos nele permanecer por
muito tempo.
Num segundo momento, falei da crise e do seu
enfrentamento. Com base no trabalho do Secretário,
mostrei quão importantes foram para o País as corajosas medidas adotadas pelo Governo Lula no momen-
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to em que o fantasma da crise econômica mundial se
colocava em 2008 como uma ameaça assustadora ao
nosso desenvolvimento.
Naquelas circunstâncias dificílimas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a postura do Presidente, firme, tomando medidas de recuperação da liquidez, tanto
em moeda estrangeira quanto na moeda doméstica, e
uma política fiscal ativa, com destaque para a redução
de tributos, a elevação do crédito junto ao BNDES,
junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco
do Brasil, e a abertura de mais linhas de crédito para
investimentos, o Plano Safra 2009/2010, a expansão
dos investimentos do PAC, o Programa Minha Casa,
Minha Vida, a manutenção e a expansão de programas sociais e as medidas de apoio aos Estados e
Municípios. Tudo isso contribuiu, com certeza, de forma decisiva, para que pudéssemos sair da crise com
o menor prejuízo possível, se compararmos com os
outros países, inclusive do Primeiro Mundo.
Com base no estudo do Secretário Augustin,
falei do novo ciclo de crescimento que se afigura à
nossa frente, com investimentos públicos e privados
cada vez mais elevados, com o desenvolvimento cada
vez maior do nosso mercado doméstico, com o crescimento de nossa participação no comércio mundial,
com a grande atratividade da economia brasileira,
com o nosso Produto Interno Bruto tendo crescido à
base – diria – de 4% em média nos últimos seis anos,
mesmo com a crise. O que se depreende do cenário
atual é que o Brasil, hoje, está mais preparado para
retomar o crescimento do que em qualquer momento
dos últimos quarenta anos.
Por certo não é, senhores e senhoras, de repetir
aqui, agora, todos os números que mostram com clareza tais conclusões, uma vez que já foram apresentados nos pronunciamentos anteriores. E, quando há
números, não há quem questione. Essa é a lição que
aprendemos ao longo da vida. Contra os números não
existem argumentos plausíveis
Passo, portanto, a destacar, com muita clareza,
neste último capítulo, o estudo feito pelo Secretário
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que trata especificamente das finanças públicas do
Estado do Rio Grande do Sul.
O setor público, todos sabemos, desempenha
um papel importantíssimo no crescimento econômico
e social, podendo induzir o crescimento como também
a redução das desigualdades. A questão, porém, é que
historicamente uma série de restrições vêm dificultando ações do Estado e do nosso País. A complexidade
do sistema tributário, a excessiva vinculação de receitas, o nível de endividamento a que chegaram tanto
a União como os Estados e Municípios, e ainda, sem
sombra de dúvida, a heterogeneidade entre os entes
em termos de estrutura fiscal, características regionais e perfis econômicos – todos esses fatores, enfim
‑ têm atuado no sentido de inibir o bom desempenho
do setor público.
Por fim, eu concluo dizendo que o Rio Grande
do Sul tem características que tornam a situação difícil, tem peculiaridades que vêm afetando diretamente
a gestão das finanças públicas. De um lado, temos a
atividade econômica, especialmente aquela voltada
ao agronegócio e à exportação, que é muito afetada
por variáveis externas e pelos rumores do mercado
interno ao redor do mundo.
Enfim, senhoras e senhores, ao encerrar, eu
quero deixar esse documento e que ele seja considerado na íntegra.
O documento aponta caminhos para a retomada
do crescimento do nosso Estado, o Rio Grande do Sul.
Tenho certeza de que essa é uma grande contribuição que estaremos dando para o debate, no sentido
de que o crescimento volte, com toda a força, para o
meu querido Estado do Rio Grande do Sul.
Dando por lido este documento,vou encerrar a
presente sessão.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
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Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

RS) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Serão feitas as substituições solicitadas.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
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Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projeto de resolução que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, Ofícios de Ministros de Estados
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.

Sobre a mesa, Avisos de Ministros de Estados
que passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Foi anexada cópia da comunicação referente ao
Requerimento nº 190, de 2010, ao processado do Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, que continua
com a tramitação interrompida, aguardando resposta
ao Requerimento nº 191, de 2010.
O Projeto de Lei do Senado nº 300, de 2008, e
os Requerimentos nºs 1.498, de 2009; 46 e 191, de

2010, ficarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando
as informações solicitadas. Os demais Requerimentos
vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 130, de 2010, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 197, de 2004.

São lidos os seguintes:

É o seguinte o ofício:

40106
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência ao ofício lido, a Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 34, de 2010-CN
(nº 854/2010 – BNDES GP, na origem), do Presidente

Agosto de 2010

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, encaminhando ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 1º, § 6º, da da Lei
nº 11.948, de 16 junho de 2009, o relatório Gerancial
Trimestral do BNDES referente ao segundo trimestre
de 2010
É o seguinte o ofício na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do ofício que acaba de ser lido.
Leitura: 4-8-2010
Até 9-8 prazo para publicação e distribuição dos relatórios da matéria;
Até 24-8 prazo para apresentação de relatório;
Até 31/8 prazo para apresentação de emendas; e
Até 7-9 prazo para apresentação, publicação e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Papaléo Paes
e Renan Calheiros enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203,
combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.

Quinta-feira 5

40187

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “MEUS QUERIDOS
DITADORES”, publicada pela revista IstoÉ em sua
edição de 14 de julho de 2010.
A matéria destaca que apesar da tradição democrática da diplomacia brasileira, Lula agrada líderes
autoritários e menospreza direitos humanos. Tudo em
nome de bons negócios.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

40188
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O SR PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs Senadores, estamos todos de acordo quanto à necessidade
de mais recursos para a área da Saúde. Não há quem
discorde quanto às deficiências colossais que, ainda
hoje, vitimam os serviços públicos de Saúde em nosso
País. Os avanços no setor, indiscutivelmente obtidos
nas últimas décadas, por mais importantes e meritórios que sejam, mostram-se ainda tímidos em relação
à demanda. Por isso, mais que nunca, é imperioso que
nos mobilizemos para exigir a aprovação, pela Câmara
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dos Deputados, da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que trata justamente da fixação de
percentual a ser obrigatoriamente aplicado pelo Poder
Público, em suas três instâncias, na Saúde.
O Senado Federal fez sua parte, aprovando a
matéria. Todavia, ao chegar à Câmara dos Deputados, onde a maioria governista é acentuadamente
maior, a votação simplesmente emperrou! Tem razão
o ex-Ministro, ex-Senador e ex-Governador José Serra quando, por ocasião do 26º Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde, realizado nos últimos
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dias de maio, na cidade gaúcha de Gramado, culpou a
base governista pela perda de recursos para a Saúde,
a começar pelo fim da CPMF.
No Encontro, Serra assumiu dois importantes
compromissos, os quais faço questão de aqui registrar:
o treinamento de técnicos de enfermagem em número
suficiente para atender a demanda nacional e a imediata regulamentação da Emenda Constitucional nº 29.
Antes, porém, penso ser de justiça lembrar que foi no
governo Fernando Henrique Cardoso – governo, portanto, do PSDB – que se instituiu o vitorioso Programa
Saúde da Família, o PSF de tão importantes resultados.
Governo, aliás, de que fez parte José Serra, inclusive
como Ministro da Saúde.
Que compromissos Serra assumiu para a área da
Saúde? Em primeiro lugar, a decisão moralmente essencial: eleito Presidente da República, jamais permitirá
o loteamento de cargos em setor tão estratégico para
a Nação, justamente por agir diretamente no cotidiano
da imensa maioria da população. Nesse sentido, o précandidato do PSDB alinha-se aos que não admitem o
loteamento político, ou seja, a barganha mais abjeta
em troca de apoio, na área da Saúde.
Em suma, o compromisso abraçado por José
Serra traduz-se pelo respeito mais absoluto à função
original que se pensou para as agências reguladoras,
norteando sua criação. Na prática, Serra se compromete a enxergar nessas agências, inclusive na Saúde, funções de Estado, nunca instrumentos postos à
disposição dos interesses conjunturais de governos.
Como sabiamente afirmou o ex-Governador de São
Paulo, “a saúde não pode se submeter ao mercado
de troca-troca”.
Na mesma ocasião, José Serra se comprometeu
a regulamentar a Emenda 29, logo nos primeiros meses de seu eventual governo. Para tanto, logicamente,
é fundamental que a Emenda seja efetivamente aprovada pelo Congresso Nacional. Daí o sentido do apelo
que faço, neste momento, às lideranças do Governo
Federal, instando-as a permitir que a matéria seja votada na Câmara dos Deputados.
Em verdade, o Brasil conhece um importante
precedente no que concerne ao estabelecimento de
determinado percentual do montante arrecadado pelo
Poder Público para ser investido na área social. Tratase da Emenda apresentada pelo saudoso Senador
João Calmon, com justiça denominada de Emenda
Calmon, a qual, aprovada, definiu o mínimo a ser
anualmente investido, na Educação, pela União, pelos
Estados e pelos Municípios, além do Distrito Federal.
Por fim, graças à pressão de setores organizados da
sociedade e à sensibilidade dos Constituintes, a tese
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foi encampada – com percentuais ampliados, diga-se
– pela Constituição de 1988.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se está
pedindo favor algum para a área da Saúde. Sabendo-a
essencial para construção de uma sociedade menos
desigual e verdadeiramente cidadã, o que se exige é
que o setor não fique à mercê da boa vontade de governantes de plantão. O que não se admite mais é que
as verbas indispensáveis ao funcionamento regular dos
serviços públicos de Saúde estejam sujeitas a cortes
arbitrários e a liberações eventuais.
Sabemos todos, aliás, que não basta a existência dos recursos para que a área funcione bem. É
fundamental haver a correta gestão desses recursos,
algo impossível de acontecer se cargos forem loteados politicamente. Antes de tudo, porém, é importante
ressaltar que, a despeito da competência do Ministro
José Gomes Temporão, competência que Serra e eu
reconhecemos, os problemas persistirão enquanto a
Saúde não for, efetiva e verdadeiramente, prioridade
do Governo Federal. A inaceitável demora da Câmara
dos Deputados em votar a regulamentação da Emenda
29 – uma Câmara, repito, em que o Governo dispõe
de folgada maioria – é a demonstração cabal de que
essa prioridade simplesmente inexiste!
Finalizo meu pronunciamento, Sr. Presidente,
confiando na sensibilidade das lideranças governamentais, razão pela qual acredito na liberação de sua
bancada, na Câmara dos Deputados, para a aprovação da legislação que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29. Assunto dessa magnitude transcende
a posições partidárias, a interesses pontuais e a dividendos eleitorais.
É questão de justiça. É questão de respeito aos
brasileiros, sobretudo dos mais humildes.
É questão de vontade de ver um Brasil mais digno, mais feliz, mais cidadão!
Muito obrigado!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como líder do PMDB, estou empenhado,
juntamente com as demais lideranças da Casa e com
o Presidente José Sarney, para votarmos, no chamado
esforço concentrado, matérias que sejam importantes
para a sociedade brasileira.
Por isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, sugeri
ao Presidente Sarney que incluísse, na pauta desse
esforço concentrado do Senado, uma proposta de
emenda constitucional, de minha autoria, que vincula
recursos orçamentários para a segurança pública.
É a PEC nº 60, que apresentei em 2005 e que
já está pronta, faz dois anos, para votação no plenário desta Casa.
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Além de garantir a aplicação de percentuais mínimos em ações de segurança pública, a PEC 60 garante que os recursos destinados para a segurança
pública não sofrerão quaisquer formas de limitação no
empenho ou movimentação financeira.
A PEC 60 também impede que recursos da segurança pública sejam aplicados em outras finalidades.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa PEC 60,
de 2005, foi totalmente construída em parceria com os
secretários de segurança pública do Brasil, no período
em que estive à frente da Presidência desta Casa.
Além dessa legitimidade institucional, Sr. Presidente, devo informar que a PEC 60 é um texto verdadeiramente equilibrado, na medida em que estipula
uma transição para a implantação desses “pisos” de
despesas com segurança pública.
Assim, no caso dos municípios, por exemplo, eles
terão até 2 anos para se adaptarem às novas regras.
Essas alterações da PEC também só serão implementadas após um ano da promulgação da emenda constitucional, permitindo a realização dos ajustes
necessários.
Por fim, a vinculação obrigatória de recursos para
a segurança pública que propomos na PEC 60 é para
um período de 5 anos.
Não se trata, portanto, de uma vinculação orçamentária “eterna”, mas uma garantia de estabilidade
para gastos com segurança pública no médio prazo.
Outro ponto importante da PEC 60, a PEC da
segurança pública, é a criação de um fundo específico
para as despesas com ações de segurança.
Isso asseguraria maior estabilidade das fontes
de financiamento para os gastos com segurança pública.
Esse fundo, Sr. Presidente, seria composto da
seguinte forma: 5% da receita dos impostos federais
e 9% dos impostos estaduais e municipais, incluídas
as transferências.
A blindagem dos recursos da segurança pública, portanto, é o objetivo maior dessa PEC de nossa
autoria.
E a sua aprovação é um caminho para podermos
planejar melhor as ações de segurança pública, em
todas as localidades do Brasil.
Os estados brasileiros e os municípios do Brasil
certamente irão ganhar com a aprovação da PEC da
Segurança Pública.
Em Alagoas, por exemplo, dados da Secretaria
de Defesa Social, indicam que, em 2009, foram registradas quase 43 mil ocorrências criminosas.
Em Maceió, segundo esses dados, foram registrados 92 homicídios para cada 100 mil habitantes,
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em 2009. No Estado como um todo, são 64 homicídios
para cada 100 mil habitantes.
Para fins comparativos, entre 2002 e 2006, a
média de homicídios para cada 100 mil habitantes, no
Brasil, foi de 75,15.
Como se observa, Alagoas, infelizmente, apresenta nível elevado de homicídios, o que exige ações
firmes, concretas e imediatas.
Não há como enfrentar esse quadro sem ações
planejadas, sem a qualificação dos profissionais da
segurança pública e sem investimentos em inteligência policial.
A propósito, a PEC do piso salarial dos policiais,
outra luta da qual muito me honra haver participado, deverá ser votada amanhã na Câmara dos Deputados.
E essa é a nossa contribuição: aprovar, aqui no
Senado Federal, mais uma PEC para a Segurança
Pública: A PEC 60, de 2005
Ela vai garantir recursos exclusivos e estáveis
para as despesas com a segurança pública na União,
Estados e Municípios.
Como disse antes, falo das despesas com a qualificação de policiais, com o piso nacional dos policiais,
com a maior presença ostensiva de policiais nas ruas
e com um sistema estratégico de inteligência das investigações.
Enfrentar todas as mazelas da criminalidade e
da violência, senhor presidente, requer uma ação coordenada do Estado Brasileiro.
E aí é que a PEC 60, de 2005, se apresenta
com uma alternativa adequada e equilibrada para que
possamos avançar nessa tarefa de enfrentamento da
bandidagem.
A PEC 60, que dá estabilidade aos recursos orçamentários da segurança pública, penso eu, também
é um reconhecimento ao trabalho de tantas mulheres
e homens, que dedicam boa parte de suas vidas ao
exercício profissional da segurança pública do Brasil.
Gostaria, assim, de, novamente, pedir a todos
os senadores, a todos os líderes, para que a PEC 60,
de 2005, a PEC da segurança pública, seja aprovada
rapidamente no Senado.
Esse é o meu desejo, Sr. Presidente.
Esse é o desejo da sociedade brasileira.
Sociedade que, cada vez mais, exige um Estado
democrático de direito, mas que também exige um Estado forte, firme e atuante, na garantia da segurança
dos seus cidadãos.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 46
minutos.)

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40191

40192

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40193

40194

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40195

40196

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40197

40198

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40199

40200

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40201

40202

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40203

40204

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40205

40206

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40207

40208

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40209

40210

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40211

40212

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40213

40214

Quinta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2010

Agosto de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 5

40215

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)
Minoria-DEM - José Bezerra* (S)
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Belini Meurer* (S)
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)
Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (S)

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011
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**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (28)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(15)

(27)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(10,20)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,29,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

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

(12,18)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,19)
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1. Paulo Paim (PT-RS)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(23)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(32)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

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

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo final prorrogado: 11/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

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

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

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
(1,4)

Jayme Campos (DEM-MT)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

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

(1)

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

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

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

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009

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

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

(2)

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

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

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

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

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(3,4)

1. Senador João Vicente Claudino

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

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

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

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

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

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

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

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

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

(3)

1.

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

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

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

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

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

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

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

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

(1,2)

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

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

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

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

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

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

(2)

(1)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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 ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES
Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas.
(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)
Número de membros: 3
MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

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

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

ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

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

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

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

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Designação: 09/07/2010

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

1. Senador Marco Maciel (DEM)

Senador Antonio Carlos Júnior (DEM)

2. Senador Adelmir Santana (DEM)

Senador Marconi Perillo (PSDB)

3. Senador Cícero Lucena (PSDB)

Senador Papaléo Paes (PSDB)

4. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Renan Calheiros (PMDB)

1. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Almeida Lima (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Valter Pereira (PMDB)

3. Senador Francisco Dornelles (PP)

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

(1)

(1)

1. Senador Inácio Arruda (PC DO B)
2. Senador Augusto Botelho (PT)

(1)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma

1. Senador Gim Argello

PDT
Senador Acir Gurgacz

1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRAZOS
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)
RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 13.09.2010 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 14 a 20.09.2010 (art. 374, V)
PARECER FINAL: 21 a 27.09.2010 (art. 374, VI)
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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) (111)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

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

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(38)

Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)

(37,93,105)

(40)

(31)

(30)

(11,41,94,104)

4. Belini Meurer (PT)

(35)

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

3. Paulo Paim (PT)

(33)

(36,106,114)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
(66,68)

Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
(56,59,112)

(54,70)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

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

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(58,78)

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

(3,60,95,98)

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

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,96,99)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,108,116)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
(44)

Eliseu Resende (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

1. Jorge Yanai (DEM)
(17,43)

(49)

Níura Demarchi (PSDB)
Adelmir Santana (DEM)

(43,102,103)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

(52,107,110,113)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

(14,16,47)

5. Kátia Abreu (DEM)

(48)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Bezerra (DEM)

(5,45,109,115)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(23)

João Tenório (PSDB)

(27)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7,15)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

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

(3,18,29,71,82)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(26)

Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

(30)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34,75,77,78)

5. Belini Meurer (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(33,78,104)

(1,2,13)

(31,32,107,114)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,93,102)

Gilvam Borges (PMDB)

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

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,110,116)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(48,80,101)

(50,76,79)

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

(49,74,80,111)

(55,94,103)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Níura Demarchi (PSDB)
Flávio Arns (PSDB)

(46,108,112,113)

(23,37,83)

4. José Bezerra (DEM)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

(24,67,85,92,97)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB

(10,45)

(4,40,109,115)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(20,66,100,105,106)

Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
111. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (16)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,17)

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

(6,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(5)

PMDB
VAGO

(8,18)

1. VAGO

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(4)

1. Gim Argello (PTB)

(9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

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

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

(13)

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

(6)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(9,17,19)

2. VAGO

(2,4,20)

(2,12,16)

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

(5)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(8,14,15)

1. VAGO

(3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(7)

1. João Durval (PDT)

(11)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador 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.
7. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. 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.
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 Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(5,6)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(2,3)

1. VAGO

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

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

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

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

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (101)

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

(30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,37)

Eduardo Suplicy (PT)

Tião Viana (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(30)
(39)

(17,35)

(1,15,17,38)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Belini Meurer (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30,111,113)

(34,47,87,88,89,100)

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,47)

6. Marina Silva (PV)

(19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
(60,64)

Pedro Simon (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(61,64)

(59,67)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(56,68,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(54,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(57,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(55,69,78)

(5,63,76,102,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,58,65,103,105)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(46,62,66)
(3,64)

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

(40)

1. Efraim Morais (DEM)

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

(44)

(48,82,85,97,98)
(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(28,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(29,73,91)

(28)

(51)

(43,110)

(4,52,112,114)

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)

3. Raimundo Colombo (DEM)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(28)

Tasso Jereissati (PSDB)

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

(42)

(49)

(25,70,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(45,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 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).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.

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

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

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

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

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

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

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

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

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

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

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (93,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

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

(34,81,89,92,94)

Belini Meurer (PT)

(1,31,110)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34,45,66)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34)

(32)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(33,76,78,80,96,115,120)

(35,85,86,87,98,101,109)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(58,102,105,111,112)

(56,108)

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)

(55)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. VAGO

(15,17,54,119)

(61,107)

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

(4,42,116,118,121)

(46)

1. Jorge Yanai (DEM)

(41,113,114)

2. Kátia Abreu (DEM)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

(13,48,117,122)

José Bezerra (DEM)

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. Jefferson Praia

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.

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

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

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)

(7,11,23)

1. VAGO

(8,12)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(14)

3. VAGO

(11,12,21)

(7)

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

(3,20)

1. VAGO

(22)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(17)

3. VAGO

(16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(10)

2. VAGO

(1,6,18)

(10)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(9)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5,24)

(9,13)
(7,15)

PDT
Cristovam Buarque

(7,19)

1. VAGO

(19)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, 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).
12. 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).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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14. 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).
15. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. 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).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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

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

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2)

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

(5)

1. Flávio Arns (PSDB)

(3,4)

(1)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

(7,25,43,45)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(25)

(26,56,60)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(22)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

4. Delcídio Amaral (PT)

(24)

(21)

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

(40,47,48,49,53,59)

(40,55,57)

(38,50,54,58)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(40)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

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

(33,61,62)

1. Adelmir Santana (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(31)
(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,14)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(1,28,63)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(16)

(29)

(3,34)

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

(4,15)

7. Mário Couto (PSDB)

(19)
(18)

PTB
Gim Argello

(6,35)

1. Sérgio Zambiasi

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

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

10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador 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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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 Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. Em 16.02.2009, 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.
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 Inácio Arruda.
22. 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.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, 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, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. 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.
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, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, 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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. 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).
55. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
56. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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

(8)

2. VAGO

VAGO

(9)

VAGO

(1)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (6)
RELATOR: Senador Jefferson Praia (PDT-AM) (5,12,16)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(11,15)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

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

(13,14)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)
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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2,11)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

(3)

2. VAGO

(4)

(3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(9)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(10,12)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

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

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

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

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.
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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)

(21,53,59,61,64)

1. VAGO

(21)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

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

(cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)

(41,44,76)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(35,43,80)

(37,73)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,77)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

(2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

(8,46)

1. Heráclito Fortes (DEM)

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

2. Jayme Campos (DEM)

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

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. João Faustino (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62,79)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

1. VAGO

(1)

2.

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

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

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

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

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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(40)

1. Aloizio Mercadante (PT)

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

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(44,68)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(47,94,99)

4. Magno Malta (PR)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Romero Jucá (PMDB)

(64)

3. Hélio Costa (PMDB)

(3,70,74)

Regis Fichtner (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(2,95,96)

4. Valdir Raupp (PMDB)

(4,101,103)

(6,76,77)

(19,24,63)

5. Gilvam Borges (PMDB)

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

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

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
3. José Bezerra (DEM)

(23,27,56,100,102)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

(33,66)
(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

(11,54)
(7,51)

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

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

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
101. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
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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)

1. VAGO

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

(1,4)

VAGO

(6)

VAGO

(5)

1. VAGO

(5)

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

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

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

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

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

(5)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

(1,2)

2. Romero Jucá (PMDB)

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 Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

(18)

1. Marina Silva (PV)

(18,33,56)

2. Paulo Paim (PT)

(18,90,92)

Inácio Arruda (PC DO B)
Fátima Cleide (PT)

(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23)

4. VAGO

(20)

João Ribeiro (PR)

(16,66,68)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. VAGO

(19)

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

(22,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(45,91,93)

3. Pedro Simon (PMDB)

Mão Santa (PSC)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54)

(29,50,81,84)
(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,82,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

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

(34,87,88)
(26)

Eliseu Resende (DEM)
Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

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

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

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

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

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

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

(27)

1. Delcídio Amaral (PT)
(2,28)

Serys Slhessarenko (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,26)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
(23)

3. Tião Viana (PT)

(25)

4. VAGO

(24,50)

(24,54)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
(32,47,55,56)

Neuto De Conto (PMDB)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,45)

2. Pedro Simon (PMDB)

(46)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,44)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

(42)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43,49,51)

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

(38,65,66)
(37)

Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

Adelmir Santana (DEM)

(33)

Lúcia Vânia (PSDB)

(17)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

1. Jorge Yanai (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

(35,52,53,59,60)

3. Demóstenes Torres (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(19,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(34)

(9,12,31)

(6,14,30)

5. Cícero Lucena (PSDB)
(20)

(18)
(10,13,22,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(29,63,64)

(21)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,40)

1. João Durval

(15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
18. 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.
19. 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.
20. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
21. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
36. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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: VAGO (76,78)

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

(22)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23,63,67,70,75)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(21,32,49)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(18,54)

(22,71)

(20,60,61,62,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,37,41,59,68,69,74)

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

(40,48)
(36,44)

1. Romero Jucá (PMDB)

(42,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,43)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(34,50)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(39,46)

(35,47,82,85)

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

(26,76,78)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(3,33)

José Bezerra (DEM)

(27,80,84)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

Kátia Abreu (DEM)

(28)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Jayme Campos (DEM)

4. José Agripino (DEM)

(25,81)

João Faustino (PSDB)

(13,53,55,64,66,83)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,56)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

Marisa Serrano (PSDB)

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

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 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).
36. 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).
37. 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).
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 Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
42. 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).
43. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).

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

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(10,11)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3,12)

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

3. VAGO

(4)

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

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

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

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

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

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

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

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

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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (63)

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

(22)

1. Delcídio Amaral (PT)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,69)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(19,41,45)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(22,52,54)
(19,42)

(19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
(34,64,66)

Hélio Costa (PMDB)

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

1. Valter Pereira (PMDB)
(38,65,73)

(7,10,40)

(37,46)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

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

4. Regis Fichtner (PMDB)

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

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

(30)

(3,25)

(6,12,24,75,77)

Efraim Morais (DEM)

(26)

1. Jorge Yanai (DEM)

(28,70,71)

2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)
6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,47)

(5)

1. Fernando Collor

(31)

PDT
Acir Gurgacz

(13,32,50,51,55,57)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

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

(4,5)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

(3)

Eduardo Azeredo (PSDB)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2,17)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

(14)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(1)

(16)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

(15)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(11)

1. VAGO

(10)

VAGO

(12)

2. VAGO

(9)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(6)

4. VAGO

(6)

VAGO

(6)

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: 14/07/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. 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.
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. 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.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

Bloco Parlamentar da Minoria
(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

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

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

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 27/04/2010
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

4

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

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

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br
1

1

(Atualizada em 13.05.2010)

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

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

TITULARES

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

(inciso

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
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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

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
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
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 16
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

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
4

PCdoB

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES
8

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

Maioria (PMDB)

10

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

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

7

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

14

PSDB/DEM/PPS

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
5

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)

PV

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

15

(Atualizada em 22.03.2010)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880 email: 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.
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 11.2.09, e
o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
10

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.
15
Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010
16
O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de
08.07.2010 (Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

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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1

O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão,
realizada em 18.08.2001.
2
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da
Câmara dos Deputados, datado de 23 de março de 2010.
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