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Ata da 200ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 7 de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Heráclito Fortes, Augusto Botelho e Delcídio Amaral
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 12 minutos e encerra-se às 20 horas e 3 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O tempo dos oradores do Período do Expediente da presente sessão será destinado a comemorar a
abertura da VI Semana do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência,
nos termos do Requerimento nº 630, de 2010, de
autoria do Senador Flávio Arns e de outros Senadores signatários.
Antes de dar início à composição da Mesa, fazse necessário um pedido de desculpas e uma justificativa à Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Srª Izabel de Loureiro
Maior. Infelizmente, como a senhora e o País inteiro
podem ver, a Casa está em reformas e, entre essas
reformas, exatamente o elevador de acessibilidade.
Infelizmente, hoje nós não poderíamos contar ainda
com sua presença aqui ao nosso lado, mas sinta-se
como se aqui estivesse.
Convido a Secretária de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de São Paulo, Srª Linamara
Rizzo Battistella. (Pausa.)
Convido também para compor a Mesa o Vereador
de Itajaí, Santa Catarina, Marcelo Werner. (Pausa.)
Convido o Vice-Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Sr. Mizael Conrado. (Pausa.)
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Papaléo Paes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é tão
importante que tenhamos hoje esta sessão, destinada
a examinar a acessibilidade e valorização da pessoa
com deficiência!
Aqui, no Senado Federal, entre os 81 Senadores, temos o Senador Epitácio Cafeteira com algum
problema de mobilidade. E S. Exª, ainda que utilize a
cadeira de rodas para se locomover, tem tido a capacidade de chegar e subir à tribuna e mesmo à Mesa
Diretora; portanto, assim, seu grau de acessibilidade
é apenas parcialmente limitado. Mas nós temos observado que, na Câmara dos Deputados, além da Deputada Mara Gabrilli, acredito que, pelo menos, mais
dois Parlamentares com problema de acessibilidade
foram eleitos.
Conforme V. Exª sabe muito bem, há ocasiões em
que os Deputados Federais aqui participam de ses-
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sões, sejam elas do Congresso Nacional que, eventualmente, são realizadas no plenário do Senado, sejam
sessões do Senado em que Deputados são convidados, e, às vezes, convidados para irem à tribuna ou à
Mesa Diretora.
Por ser V. Exª o 1º Secretário e responsável por
questões administrativas da Casa – acredito que o
próprio Senador Flávio Arns, que tanto tem se dedicado a essa questão, já a tenha formulado, há pessoas aqui que se interessam muito por isso – tendo em
conta, conforme têm dito os Parlamentares, que lá na
Câmara dos Deputados solicitaram que haja acessibilidade para eles poderem ir à tribuna; a Deputada
Mara Gabrilli, agora eleita, disse que, num Congresso Nacional onde se votou o direito universal à acessibilidade para todos os brasileiros e brasileiras, será
próprio que tomemos as providências, no âmbito do
Congresso Nacional; pelas informações que lemos nos
jornais, a Mesa da Câmara está tomando providências
para que possa haver acessibilidade; então eu queria
sugerir – é possível que V. Exª e a Mesa Diretora já
tenham tomado essa providência –, em homenagem
a esta sessão, que V. Exª nos esclareça se também
o Senado Federal tomará providências para que haja
facilidade de as pessoas que eventualmente tenham
dificuldade de subir à tribuna pela escada possam
fazê-lo o quanto antes.
É esta questão que coloco a V. Exª em homenagem ao tema desta sessão solene.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Agradeço a colaboração de V. Exª, Senador Suplicy,
sempre presente em assuntos de relevância como este,
mas quero lembrar que a minha primeira manifestação
aqui foi no sentido de pedir desculpas à convidada e
dizer que já estamos tomando todas as providências
para a colocação da rampa de acessibilidade. Minha
primeira intervenção hoje, como Presidente da Casa,
foi para pedir desculpas a ela, dizendo inclusive que
espero seja esta a última solenidade desse tipo sem
que haja essa acessibilidade.
Agora, como V. Exª bem sabe, este é um prédio
tombado, e temos limitações com relação ao tempo.
O escritório do arquiteto Oscar Niemeyer já foi acionado, estamos tomando as providências e a reforma
do plenário, como V. Exª pode ver, já teve início; inclusive, uma das suas etapas será exatamente a construção da rampa de acessibilidade, conforme foi dito
desde o início.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª fique tranquilo, que as providências serão
tomadas.
Feitos os esclarecimentos, concedo a palavra,
por já estar presente e ter precedência na relação dos
oradores, à nobre Senadora Marisa Serrano, Senadora
pelo Estado do Mato Grosso do Sul.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Eu quero aqui cumprimentar o Senador Heráclito Fortes. A questão do nome do meu Estado é sempre difícil. Desde a separação, muita gente confunde,
achando que só tem um Estado chamado Mato Grosso.
E é bom a gente sempre relembrar que existem dois
Estados: um é Mato Grosso, e o outro é Mato Grosso
do Sul, cuja capital é Campo Grande.
Quero cumprimentar ainda, – embora não pudesse estar presente hoje, mas sentimos a sua falta – o
Exmº Sr. Senador Flávio Arns, um grande batalhador,
nesta Casa, pela questão da acessibilidade; a Srª Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Srª Linamara Rizzo Battistella – é
um prazer enorme tê-la conosco; o Vereador de Itajaí,
Santa Catarina, Sr. Marcelo Werner – seja bem-vindo;
e o Vice-Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro,
Sr. Mizael Conrado; senhoras e senhores.
Srs. Senadores, Senador Mozarildo, Senador
Augusto Botelho, Senador Papaléo Paes, Senador
Suplicy, a diversidade é uma das características mais
fascinantes da espécie humana. Diversidade de aspectos físicos e de culturas, diversidade de ambientes
de vida e de adaptação a esses ambientes. De fato, a
diversidade se liga diretamente a nossa capacidade
de adaptação e de enfrentamento de desafios – de
natureza biológica ou socioeconômica.
A sociedade moderna – ao contrário das comunidades tradicionais – não pode mais fugir à responsabilidade de lidar com uma face da diversidade: a
existência de pessoas portadoras de deficiência seja
sensorial – cegueira ou surdez – , motora – qualquer
tipo de invalidez –, de origem neurológica – paralisia
cerebral, epilepsia, etc. – ou metabólica – diabetes,
por exemplo. Sabe-se que, na grande maioria dos casos, essas deficiências não incapacitam a pessoa a
exercer seu papel na sociedade, a ter um trabalho e
ser produtiva, a construir família e se inserir na vida
social de grupos mais amplos. É preciso superar os
preconceitos, sejam os que afastam essas pessoas
da vida profissional, por suposta incapacidade, ou os
que fazem recair no “coitadismo”, pelo qual são consideradas dignas de pena.
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Aquilo que essas pessoas precisam, para dar
expressão a suas capacidades e exercer seus direitos
de cidadania, é acessibilidade. Esta parece ser uma
palavra simples, mas é um conceito muitas vezes de
difícil apreensão pelos que não sentem na pele as limitações causadas, por exemplo, por uma deficiência
motora. Um ambiente de trabalho com estações de
serviço em baias – como temos aqui na nossa Casa –,
por exemplo, pode ser uma armadilha para cadeirantes,
um labirinto intransponível. Um aparelho de telefone
sem adaptação nada significa para um surdo. Avisos
luminosos são inúteis para o cego.
Isso quer dizer que há, por certo, ocupações
não ocupáveis pelo portador de determinadas deficiências. Muito mais importante, porém, é o fato de que
todos os ambientes de trabalho deveriam ser planejados e construídos tendo em vista a possibilidade da
contratação de uma pessoa assim, com deficiência
não desabilitante para as funções a serem exercidas
ali. E, caso se trate de um serviço de atendimento ao
público, o ambiente precisa ser acessível a qualquer
demandante do serviço.
De janeiro a outubro deste ano, conforme matéria
publicada pelo jornal Correio do Estado, de Campo
Grande, segundo estatísticas da Fundação do Trabalho
do Mato Grosso (Funtrab), apenas 23 das 125 pessoas com deficiência encaminhadas para colocação
profissional pelo órgão em Campo Grande conseguiram ser admitidas.
Em todo o ano passado, foram 165 encaminhamentos, com somente 29 candidatos colocados. Para
a funcionária da Funtrab, Elen Souza, “as empresas
ainda não estão preparadas para receber o trabalhador
com deficiência, e isso acontece por falta de preparo de
quem faz a seleção e integração desses colaboradores.
É preciso que essas pessoas se capacitem”.
Isso implica um dever de ofício a todos nós, Parlamentares, formuladores das leis que regem a vida de
nossos compatriotas. Precisamos estar atentos para
que as leis não causem constrangimentos nem resultem na criação de cidadãos de segunda categoria. Mas
precisamos também estabelecer as normas que exijam
de todos os construtores de ambientes de uso geral o
pensamento na acessibilidade. Precisamos coibir as
exigências abusivas por parte de empregadores que
discriminem essas pessoas. E precisamos, antes de
qualquer coisa, promover a acessibilidade em nossos
próprios ambientes de trabalho.
Isso implica uma mudança cultural. Os arquitetos
e engenheiros não podem mais supor, para os usuários
do resultado de seus projetos, um público dito “normal”.
Sim, qualquer que seja o projeto, precisa pressupor a
possibilidade, pelo menos, de adaptação ao deficiente.
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Nossas ruas, praças e ambientes públicos em geral
precisam considerar essas pessoas no momento de
qualquer iniciativa de reforma ou de reurbanização.
Nada mais frustrante do que uma nova obra pública
inacessível a uma parte dos cidadãos.
De fato, todas as instalações urbanas precisam
estar ao alcance das pessoas com qualquer forma de
deficiência. Não temos o direito de nos esquecermos
delas.
Disso, Sr. Presidente, resulta a importância desta
VI Semana do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. Desse papel de
regular, sim, mas não sem antes dar o exemplo. Quando a TV Senado transmite, em sua programação, um
evento como este, a Casa e os seus membros estão
dizendo a toda população brasileira, com deficiência ou
não, que estamos preocupados com essa questão.
Quando a mesma TV Senado exibe há seis anos
um programa chamado Inclusão, que aborda temas
sociais, de direitos humanos e relacionados à acessibilidade, a emissora abre um canal entre o Senado e
o ser humano.O Inclusão já recebeu 11 prêmios, entre
eles o Vladimir Herzog 2010, pelo programa Hanseníase, a marca do estigma.
Com a iniciativa do Inclusão, a TV Senado se
colocou na vanguarda e demonstrou sua importância como TV pública. Sempre relacionando os temas
que aborda às proposições que tramitam nesta Casa,
o programa reflete a atuação dos Senadores voltada
para o Brasil real, para o Brasil que sofre e que clama
por mais inclusão, por mais respeito às diferenças, por
mais acessibilidade.
Na trilha da aceitação da diversidade, o resgate
da autoestima dos portadores de deficiência é uma das
medidas mais multiplicadoras de benefícios a toda a
sociedade. Pelo menos tanto quanto à aceitação das
diferentes culturas e raça.
Quando essas pessoas se integram no mercado de trabalho, nas atividades recreativas – como o
esporte e os festejos – e nas manifestações culturais,
populares ou cultas, todos ganham, a sociedade ganha
e também a economia nacional ganha.
É por isso que devemos sempre saudar as instituições públicas, privadas ou comunitárias que prestam
quaisquer tipos de serviços aos deficientes, seja na
área da educação e do treinamento profissional, seja
na área da saúde, seja na adaptação ao uso de prótese
ou dispositivos possibilitadores de autonomia.
O deficiente não pode mais ser pensado como um
incapaz nem como um coitado que deve ser protegido
no sentido de como se protege uma criança. Trata-se,
sempre, de um cidadão – ou cidadã – que apenas tem
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meios um pouco diferentes de desempenho no trabalho e exercício da cidadania.
Sr. Presidente, com essas palavras termino a
minha oração, dizendo da importância de nós estarmos aqui hoje, da importância de o Senado estar aqui
sempre, todos os anos, lembrando a esta Casa e lembrando a todos os cidadãos brasileiros que somos todos iguais e todos temos o direito a tudo aquilo que a
Nação possa nos oferecer, em todas as áreas.
Estou muito feliz por poder estar aqui hoje, mesmo na falta do Senador Flávio Arns, que nos convidou
para estarmos aqui nesta tarde, e dizer da importância
que o Senado dá a uma questão como essa.
Sejam todos bem-vindos a nossa Casa! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Com a palavra, o nobre Senador Papaléo Paes,
representante do PSDB do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Saúdo o
Exmº Sr. Presidente da Mesa e 1º Secretário do Senado Federal, Senador Heráclito Fortes; a Srª Secretária
de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo, Srª Linamara Rizzo Battistella;
o Sr. Vereador de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Sr.
Marcelo Werner; o Sr. Vice-Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Sr. Mizael Conrado.
Quero saudar também a Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na
pessoa da Srª Izabel de Loureiro Maior; o Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Coronel Mauro Soares de Oliveira; o Presidente do
Instituto Nova Visão, Sr. Antônio Gomes Leitão; o Sr.
Presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília,
Sr. Rodrigo Aires Corrêa de Lima. E não poderíamos
deixar de citar o nome do nobre Senador Flávio Arns,
que, por motivos de força maior, não está presente aqui.
Ele foi o signatário do requerimento que formalizou a
possibilidade de estarmos hoje aqui, prestando esta
grande homenagem, que significa muito para o nosso
País e para todos os seres humanos.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
senhores convidados aqui presentes e todos que nos
assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, uma das grandes conquistas da modernidade,
sem dúvida alguma, é a crescente consciência, cada
vez mais disseminada entre os seres humanos, sobre
os direitos das pessoas com deficiência.
De fato, a valorização da pessoa com deficiência
é a manifestação dos aspectos mais nobres da vida
em sociedade: o amor ao próximo, a capacidade de
colocar-se no lugar do outro, o respeito às diferenças,
a luta contra a intolerância e o preconceito.
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A realização da VI Semana de Valorização da
Pessoa com Deficiência marca o comprometimento do
Senado Federal com a qualidade de vida dos milhões
de brasileiros e brasileiras que possuem necessidades especiais; marca, sobretudo, os esforços genuínos desta Casa de se tornar um exemplo de prática
da cidadania e da inclusão social.
Evidência disso é o fato de que as ações em prol
da inclusão da pessoa com deficiência não se restringem à Semana de Valorização que realizamos anualmente. O Programa Senado Inclusivo, no âmbito do qual
se realiza a Semana de Acessibilidade, é uma iniciativa
permanente, que vem, há anos, transformando o Senado Federal em um ambiente totalmente adaptado para
o amplo acesso das pessoas com deficiência.
As instalações físicas da Casa estão plenamente
adaptadas à circulação das pessoas com deficiência,
com rampas, elevadores, banheiros adaptados e sinalização em braile.
Contamos com pessoal treinado para recepcionar e conduzir as pessoas com deficiência. Todos os
canais de comunicação do Senado Federal com a sociedade contam com facilidades e adaptações visando às necessidades especiais de deficientes visuais,
auditivos e físicos. Todas as unidades administrativas
do Senado compartilham da preocupação de ajustar
seu espaço físico e suas rotinas de trabalho às especificidades de locomoção e de comunicação das pessoas com deficiência.
Na página do Senado na Internet, o estímulo à
cidadania se dá, entre outros meios, por intermédio
de um formulário em que qualquer brasileiro pode
sugerir leis em prol das pessoas com deficiência e
acompanhar os projetos de lei sobre tais questões.
No Congresso Nacional, senhoras e senhores, temos
mais de vinte projetos em tramitação relacionados à
acessibilidade.
O lançamento de diversas obras em braile, que
a Secretaria Especial de Editoração e Publicações do
Senado iniciou em 1988, transformou o Senado em
uma referência nacional, dada a qualidade das obras
produzidas, que incluem a Constituição Federal, os
principais códigos e estatutos de nosso ordenamento
jurídico e, é claro, a Lei nº 10.098, de 2000, norma que
estabelece os critérios gerais em prol da acessibilidade em nosso País.
Em outras palavras, o Poder Legislativo Federal
vem dando uma série de exemplos importantes de promoção efetiva dos direitos da pessoa com deficiência.
O Senado Federal se preocupa com as necessidades
das pessoas com deficiência, patrocina iniciativas em
benefício dessas pessoas e, sobretudo, concentra e
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desenvolve programas que vêm fazendo uma enorme
diferença na vida desse grupo.
Não é à toa que, ano após ano, na Semana de
Acessibilidade, nossas iniciativas são prestigiadas por
milhares de pessoas que vêm a esta Casa participar
dos programas que aqui se desenvolvem.
Acima de tudo, conquistamos o respeito das centenas de associações e entidades de apoio às pessoas com deficiência, que já consideram a Semana de
Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência como um dos principais eventos anuais sobre essa
temática no Brasil.
A programação deste ano inclui a exposição das
obras de Arthur Bispo do Rosário, artista plástico que
transformou em arte a experiência de cinco décadas
vividas dentro de um hospital psiquiátrico. Será, senhoras e senhores, a primeira exposição individual do
artista em Brasília.
O desfile de moda inclusiva, também inédito em
Brasília, mostra que as questões de acessibilidade
se estendem, absolutamente, a todos os ramos da
atividade humana. A simples substituição de uma fila
de botões por um zíper ou um velcro pode significar
muito para uma pessoa com deficiência. O evento abre
nossos olhos para a importância desse tipo de detalhe
para o dia-a-dia de cadeirantes, de deficientes visuais
ou, até mesmo, para pessoas com deficiência temporária, como a decorrente de um braço quebrado ou
uma perna quebrada.
Está confirmada a presença do Deputado Federal
Romário e de vários atletas da nossa Seleção Paraolímpica para participar do evento.
Teremos ainda apresentações de dança, palestras
e shows de música, como a do grupo Tribo de Jah, formado por deficientes visuais, que serão responsáveis
pelo show de encerramento da VI Semana.
Em resumo, teremos oportunidade de participar,
uma vez mais, de uma série de eventos que consolidam a Semana de Acessibilidade do Senado Federal
como uma das principais datas do calendário de eventos em prol da inclusão das pessoas com deficiência
no Brasil.
Ano após ano, temos conseguido mobilizar a
atenção de todo o País com o tema, contribuindo para
o crescente nível de consciência da nossa população
acerca das dificuldades enfrentadas pelas pessoas
com necessidades especiais.
Aliás, dezembro é um mês destacado nesse
processo de conscientização, em virtude de datas
comemorativas importantes que acontecem neste
mês. Além da própria Semana de Acessibilidade do
Senado, tivemos as comemorações, no dia 3, do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência; no dia 9 te-
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remos o Dia da Criança com Deficiência; no dia 11, o
Dia Nacional das APAES; e no dia 13, o Dia do Cego.
São datas que não nos deixam esquecer as atitudes
que devemos exercitar para criar um mundo em que
todos tenham as mesmas oportunidades.
Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores presentes, em minha experiência como médico, tive oportunidade de conviver com inúmeras pessoas com deficiências permanentes ou temporárias. Desse convívio,
a principal lição que aprendi foi a seguinte: essas pessoas não querem que tenhamos pena delas, nem que
as tratemos com condescendência; elas não desejam
privilégios nem prerrogativas exclusivas; elas querem,
simplesmente, respeito, compreensão e igualdade de
oportunidades. Elas querem um mundo em que suas
necessidades sejam contempladas e respeitadas; um
mundo em que elas possam se locomover, se comunicar, se divertir e se desenvolver física e intelectualmente
sem correr riscos e sem necessitar da ajuda de outras
pessoas para os atos mais simples do cotidiano.
É uma grande satisfação, portanto, participar mais
uma vez de um evento que representa um passo importante na direção de um Brasil melhor para as pessoas
com deficiência. Que a Semana de Acessibilidade do
Senado Federal continue contribuindo decisivamente
para esse objetivo por vários anos no futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
senhoras e senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, representando o Estado de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Heráclito Fortes, que preside esta sessão, eu quero cumprimentar todos os que compõem a
Mesa em nome da Secretária de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo,
Srª Linamara Rizzo Battistella. E quero cumprimentar
todos os Senadores, Senadoras e todos aqui presentes. Tenho certeza de que, de uma forma ou de outra,
estão envolvidos com essa importante causa que é a
valorização da pessoa com deficiência.
O Senador Papaléo Paes falou uma coisa, e é
o mesmo que eu sinto. Também sou médico, portanto aprendi desde os bancos escolares na faculdade
a não ter nenhum tipo de preconceito ou de tratar a
pessoa com deficiência como se fosse, digamos, um
coitadinho. Pelo contrário – e ele disse muito bem –,
essas pessoas, qualquer que seja a deficiência, não
querem ser consideradas de alguma forma inferiores
aos ditos normais.
E eu quero aqui louvar o Senado Federal por promover esta Semana, que tem um objetivo muito claro
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no meu entender: chamar a atenção da sociedade
para essa realidade.
O Senador Eduardo Suplicy, no início desta sessão, chamou a atenção para a inacessibilidade à tribuna para as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência locomotora. Isso já demonstra como, à época
da construção de Brasília, não havia essa consciência.
Não havia, realmente, nenhuma consciência em lugar
algum do Brasil para essas pessoas. Ainda hoje se observa em prédios públicos, em empresas que atendem
ao público a deficiência – aí, sim, uma deficiência – de
atenção para com essas pessoas.
O Senado cumpre um papel importante realizando esta VI Semana de Acessibilidade. Eu apenas
não concordo com o subtítulo “Acessibilidade está na
moda”, porque moda é algo que vem e desaparece. Eu
espero que não esteja na moda, mas continue sempre na moda, seja uma moda permanente, porque é
realmente importante. E aí não vou falar aqui só como
médico, mas como Senador, como político.
O Vereador é o político que mais sofre, porque
mora ao lado do eleitor, está dia e noite ao lado do
eleitor. Nós, os parlamentares federais, vamos aos
nossos Estados nos finais de semana ou, eventualmente, passamos uma semana no Estado. Mas aquele que está todo dia e cuida, como se diz no popular,
do batizado, passando pelo casamento até o enterro,
tem que ter uma sensibilidade maior e, queira ou não,
desenvolve uma sensibilidade importante com relação
a esses problemas.
Mas eu espero que essa sensibilidade, que é mais
aguda no Vereador, permeie todos os políticos. Espero
ainda que possamos transformar esta moda atual em
uma permanente evolução no tratamento desta causa. Quer dizer, devemos dispensar realmente a essas
pessoas a atenção que elas merecem, dando a elas a
condição de mostrar o seu potencial, repito, independentemente da deficiência que tenham. É evidente que
muitas delas precisam de atendimento médico, psicológico, etc., mas, acima de tudo, precisam que sociedade dê a elas a cidadania que merecem.
Portanto, eu quero encerrar minhas palavras,
deixando este apelo: que esta valorização não seja
apenas uma moda, mas que fique para sempre e que
possamos, a cada dia, melhorar mais.
Sou daqueles que, envelhecendo, sempre achei
que a geração que vem depois é melhor do que a nossa.
Há alguns velhos saudosistas: “O meu tempo é que era
bom”. Não! Seu tempo era bom e agora está melhor.
O dos meus netos será melhor ainda. A medicina e a
sociedade como um todo só fazem evoluir. Então, não
sejamos nós a involuir nesta questão.
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Portanto, quero dar os parabéns ao Senado, parabéns a todos aqueles que se dedicam a esta causa,
que precisa, de fato, ser encarada como prioridade
em nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Registramos a presença do Subcomandante-Geral
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Coronel
Mauro Soares de Oliveira; do Presidente do Instituto
Nova Visão, Antônio Gomes Leitão; do Presidente da
Sociedade de Reumatologia de Brasília, Rodrigo Aires Corrêa de Lima; da Presidente do Movimento de
Apoio ao Paciente com Câncer, Maria José Oliveira; e
também do Vice-Presidente do Comitê Paraolímpico
Brasileiro, Luiz Cláudio Pereira.
Passamos agora a palavra ao nobre Senador Augusto Botelho, sem Partido, do Estado de Roraima.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Secretário do Senado Heráclito Fortes,
Srª Linamara Rizzo, Secretária de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em nome da
qual cumprimento todos os membros da Mesa.
O Senador Flávio Arns teve um contratempo e
não pôde comparecer. Como sempre o acompanho
nas causas em defesa das pessoas com deficiência,
pronunciarei o discurso que S. Exª faria aqui.
Srªs e Srs. Senadores, é grande a minha
satisfação ao ver, uma vez mais, o Senado Federal engajado na Semana de Valorização da
Pessoa com Deficiência, este ano em sua sexta edição, trabalhando com temas “O Mosaico
das Diferenças Humanas” e” O Novo Conceito
de Moda Inclusiva”. Na esteira desses temas,
firma-se a ideia de que “a acessibilidade está
na moda”.
A Semana, cujas festividades foram abertas esta tarde, proporciona três dias de eventos
variados e extremamente atrativos. Destaco a
presença de atletas paraolímpicos, incluindo
a clínica de esportes que está a seu encargo e permite a interação entre convidados e
atletas nas modalidades Basquete em Cadeiras de Rodas e Para-Tênis de Mesa; destaco
também os grupos de dança, os desfiles de
moda, as apresentações musicais e a exposição Obravida – Sonho e Realidade, de Arthur
Bispo do Rosário.
Sobretudo, destaco o evento paralelo que
se inicia amanhã: o 6º Fórum Senado Debate
Brasil, discutindo assunto de alta relevância
– Convenção da ONU sobre os direitos das
pessoas com deficiência: uma Constituição
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viva e cidadã. Estarão presentes verdadeiras
autoridades para versar sobre como se chegou à Convenção para esse público específico, sobre a identificação e a própria vida dos
brasileiros com deficiência; sobre a educação,
a acessibilidade, a habilitação e a reabilitação,
com vistas à intervenção precoce – apenas
citando algumas questões que serão tratadas amanhã.
Lembro que, no mês de julho de 2008,
o Senado ratificou, mediante promulgação
de Decreto Legislativo, a Convenção Sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas. Era o ano
do sexagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A Convenção da ONU, elaborada por delegações compostas por pessoas com deficiência de seus Estados partícipes, cumpriu com
a missão de compatibilizar direitos humanos,
costumes e culturas de cada Nação, de forma
que a Convenção possa ser atendida e respeitada em qualquer localidade do Planeta.
A Convenção, que agora é lei equivalente à emenda constitucional no País, tem
como objetivo primordial assegurar o exercício dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais das pessoas com deficiência,
promovendo respeito por sua dignidade. A
ratificação da Convenção da ONU nos compromete, portanto, de maneira definitiva, com
a causa dessas pessoas.
Naquele mesmo ano de 2008, dizia [o
Senador Flávio Arns], por ocasião da 4ª Semana, que não se pode falar em cidadania,
dignidade e respeito, se a caminhada da pessoa com deficiência pela vida ainda não é uma
caminhada adequada, de acordo com a lei, de
acordo com a Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência.
Vejam, Senhoras e Senhores, que a importância de o 6º Fórum tratar da Convenção
da ONU e direitos das pessoas com deficiência não se restringe a uma mera atualização
do que já foi feito por esta expressiva parcela
da população mundial; a importância reside
nas ações futuras derivadas desses debates,
com base na Convenção, mas ainda por implementar no Brasil.
Temos nesta Casa motivação suficiente
para dar precedência à causa entre as políticas de Estado que aqui são debatidas e aprimoradas. Destaco, entre estas, a necessidade
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de que exames genéticos sejam incluídos nos
serviços prestados pelo SUS, o que favorecerá
o diagnóstico e tratamento precoce de males
causadores de severas deficiências.
Devemos ter olhos para ver e sensibilidade para perceber e atender as dificuldade
adicionais pelas quais passam esses indivíduos em seu dia a dia.
Além disso, o aumento do número de pessoas com algum tipo de limitação no mundo é
um dado real, que deve nos chamar ainda mais
a atenção para o problema. O crescimento da
população e o aumento da sua longevidade,
graças à melhoria das condições de vida e aos
avanços da Medicina têm feito com que mais
pessoas com deficiência cheguem a idades
mais avançadas, com demandas adicionais,
especialmente nas áreas da Acessibilidade
Urbana, da Seguridade Social e da Saúde
Pública.
Um outro dado ainda acrescentaria: o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, registra que 80% das pessoas
com deficiências vivem nos países em desenvolvimento. Não fica muito difícil, a partir
dessas informações, perceber que o problema da deficiência se associa ao problema da
desigualdade social, que o agrava.
Assim, Sr. Presidente Heráclito Fortes,
Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. Convidados,
se o Senado já tem desenvolvido um belo trabalho em favor desses cidadãos, parece claro que esse esforço precisa ser intensificado,
ampliado e divulgado, para que prossiga servindo de exemplo, tendo em cada um de nós
um fervoroso promotor.
Nesse momento em que me dirijo ao
final do mandato, agradeço toda a mobilização do Senado em torno dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência não
apenas nesta Semana, mas ao longo desses
anos de mandato. Desde que o tema foi trazido para esta Casa, no ano de 2003, temos
assistido a um grande envolvimento de todos
nessa questão.
Indo além da seara administrativa da
Casa, enalteço os trabalhos políticos e legislativos que são realizados em defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Senado
brasileiro. Temos a Subcomissão Permanente
de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência da Comissão de Assuntos Sociais,
onde importantes debates têm sido realizados.
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Tramitam na Casa incontáveis matérias, que
têm por mérito a garantia de direitos desses
cidadãos e a prevenção das deficiências, todas
elas despertando o maior interesse e dedicação por parte de seus relatores.
Menciono ainda a relevante arena que
representa a Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa do Senado Federal,
onde importantes projetos de lei são apreciados, não apenas para benefício da pessoa com
deficiência, mas especialmente para que as
deficiências física, intelectual, auditiva, visual,
e qualquer outra, deixem de ameaçar a saúde
e o bem-estar dos brasileiros.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, servidores e servidoras, convidados e convidadas têm, cada um dentro de suas atribuições,
contribuído a um já considerável conjunto de
realizações da Casa nesse campo, que vêm
sendo conduzidas dentro do Programa do Senado Federal de Acessibilidade e Valorização
da Pessoa com Deficiência.
E tenho certeza de que o futuro breve
promete outras inúmeras e essenciais ações
na órbita da acessibilidade, da capacitação,
da informação, e – enfim – da sensibilização
e valorização da pessoa com deficiência.
Há um trabalho de fôlego que o Senado
vem realizando de forma continuada, e que
encontra nas edições anuais da Semana momentos de avivamento e de comemoração
necessários à sua consolidação.
Agradeço a oportunidade de ter participado de todo esse movimento e de ter compartilhado esse espaço com políticos ilustres.
Convido a todos para recarregarmos nosso
espírito de entusiasmo nesta 6ª Semana do
Senado Federal de Valorização da Pessoa
com Deficiência, de maneira a prosseguirmos, com ânimo redobrado, neste importante
trabalho que tem sido realizado pelo Senado
brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado a todos.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Concedo a palavra à Senadora pelo Estado de
Goiás, Lúcia Vânia, última oradora inscrita da presente sessão.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. que compõem a Mesa, Srs.
convidados, sejam as minhas primeiras palavras de
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saudação aos participantes da VI Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência “Acessibilidade
está na Moda”.
Num mundo que se coloca, desde a década de
70 do século passado, como uma aldeia global, é de
extrema importância social e cultural discutir a questão
da acessibilidade.
Se o mundo se tornou pequeno espacialmente
e na sua capacidade de se comunicar, a luta maior
que se coloca é para que todos, absolutamente todas
as pessoas tenham os seus direitos de ir e vir e de se
comunicar respeitados.
A acessibilidade é, portanto, não apenas uma
questão física, mas também uma questão sensorial
e, em última instância, cultural.
Existem hoje, em todo o mundo, cerca de 500
milhões de pessoas com deficiência. De acordo com
o último Censo Demográfico, 25 milhões de brasileiros, ou seja, 14,5% da nossa população, têm algum
tipo de deficiência.
São homens, mulheres, crianças e jovens que, em
muitos casos, não têm assegurados os seus direitos
mais básicos de ir e vir, de estudar, de se comunicar
e de se divertir.
Se somarmos a esses números os familiares,
os amigos e os profissionais da área, concluiremos
que importante parcela da população tem de lidar – e
também sofre com isso – com as dificuldades impostas ao deficiente.
No ano passado, em março de 2009, o programa
Fantástico, da Rede Globo de Televisão, exibiu reportagem mostrando as dificuldades que os deficientes
enfrentam em capitais brasileiras para pegar ônibus
urbanos. Para minha surpresa, a cidade que teve o
maior percentual de frota acessível foi a capital do meu
Estado, Goiânia, com 79%.
Legalmente, o art. 2º da Lei nº 10.098/2000 conceitua acessibilidade como a possibilidade e condição
de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida.
Acessibilidade denota a qualidade de ser acessível. Acessível, por sua vez, indica aquilo a que se pode
chegar facilmente ou que fica ao alcance.
Historicamente, quando essa questão começou
a ser discutida, pensava-se na acessibilidade apenas
como a superação de barreiras arquitetônicas. Daí falarse muito, na época, de “eliminação de barreiras”.
Contemporaneamente, acessibilidade é mais do
que construir rampas. Rampas são fundamentais, mas
significam apenas o primeiro passo. Rampas precisam
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levar às escolas, aos centros de saúde, aos teatros,
aos cinemas, aos museus, aos shows.
Esse novo olhar sobre a acessibilidade nos leva
a outras esferas do fazer humano. Passamos, então,
a refletir a acessibilidade na educação, no trabalho,
no lazer, na cultura, no esporte, na informação e na
Internet.
Nesta VI Semana de Valorização da Pessoa com
Deficiência, Sr. Presidente, “Acessibilidade está na
Moda”, conclamo a que acompanhemos esse novo
olhar sobre a questão: alcançar acessibilidade significa conseguir equiparação de oportunidades em todas
as esferas da vida.
Como pessoas públicas ou como cidadãos, temos de saber, sobretudo, que as condições adequadas para todos são relacionadas ao ambiente e não
às características da pessoa.
Muito além dos aspectos legais por todos conhecidos, quis chamar a atenção hoje sobre os aspectos
socioculturais e antropológicos. A acessibilidade é um
processo que tem tempos e características diferentes
em cada lugar.
E neste tempo de final da primeira década do
século XXI, temos novos conceitos, novas tecnologias, novas posturas que precisam do cuidado de
todos nós.
Mudemos, pois, hoje, o nosso olhar sobre a questão. E vejamos a pessoa com deficiência na amplitude
da construção de sua cidadania, sejam quais forem as
condições de sua inserção na sociedade.
Portanto, era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço esta oportunidade e cumprimento todos aqueles que dedicam o trabalho, a luta, a trajetória em torno da questão da inclusão dos portadores
de deficiência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia,
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR.) – Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
A Presidência agradece às personalidades que
nos honraram com seu comparecimento.
O Sr. Senador Roberto Cavalcanti enviou discurso à Mesa, que será publicado na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, pela sexta vez, o Senado Federal realiza a
Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência.
Esta nova edição evidencia a pertinência, a receptividade e o sucesso de mais uma importante iniciativa do Poder Legislativo em favor da sociedade
brasileira.
Trata-se de evento que ultrapassa a vocação legislativa clássica da Casa, mas que conduzido e acompanhado com sensibilidade sempre pode resultar na
proposição de normas que efetivamente beneficiem
os estimados 25 milhões de brasileiros portadores de
deficiência.
Há pelo menos 15 anos, desde a última década do
século passado, o Senado compreendeu em toda sua
extensão a importância e o alcance da Comunicação
Social e seus múltiplos instrumentos para a produtiva
interlocução com a sociedade contemporânea.
Desde então vem se destacando no cenário institucional brasileiro e ibero-americano como a Casa
legislativa que mais exercita sua criatividade e envida
esforços na construção de um diálogo amplo e permanente, em aproximação constante com a sociedade.
A inteligente concepção e montagem do sistema
de comunicação – fruto do trabalho continuado de vários
profissionais do mais alto nível dos quadros do Senado e que se tornou paradigma para outras instituições
legislativas País afora – proporcionou um tremendo
impulso nas relações sociedade-Senado.
O formidável aparato comunicacional da Casa
sugeriu ao espírito público, ao talento e à vontade de
servir e participar de dezenas de servidores, dos mais
diversos órgãos do Senado, a senha para o engajamento em ações efetivas com consequências positivas
diretas para a sociedade envolvente.
Daí virmos testemunhando ao longo dos últimos
anos várias ações dirigidas aos mais diversos segmentos da população, que se beneficia direta ou indiretamente, porque devem ser os brasileiros os verdadeiros
destinatários das ações dos servidores públicos.
A semana que ora se inaugura é mais uma admirável oportunidade e um sedutor pretexto para que
todos nós, representantes, conheçamos mais detalhadamente os problemas e os desafios enfrentados
cotidianamente por milhões de crianças, homens e
mulheres.
A programação que começa a ser cumprida nesta
terça-feira oferece um belo quadro da ousadia e das
grandes possibilidades que emergem do esforço humano na busca da superação.
Além do aprofundamento crítico com palestras
e debates, desfile de modas, sessão de autógrafos,
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exposição de artes plásticas, música e artes cênicas
integram a consistente programação desta VI Semana,
organizada pelo Senado Inclusivo, sob a coordenação
da servidora Mônica de Araújo.
Assim, além de permitir a Parlamentares e servidores uma visão mais acurada da realidade de tantos
brasileiros, a cada uma de suas edições a Semana
proporciona ao tema e aos portadores de deficiência
uma visibilidade adicional seguramente importante,
porque contém a potencialidade de gerar inúmeras
consequências e desdobramentos.
Srªs e Srs. Senadores, pelo que nos é dado observar no cotidiano, os deficientes e a sociedade em
geral têm assegurados ganhos regulares de qualidade de vida em função dos avanços da ciência e da
tecnologia.
É inegável, porque recolhida no entorno e na experiência de cada um de nós, a relevância das constantes inovações tecnológicas no aprimoramento do
cotidiano de todos nós, em especial das pessoas portadoras de deficiência.
E assim tem sido em todo o mundo.
A Inglaterra, por exemplo, com uma população
de cerca de 61 milhões de habitantes, soma quase 11
milhões de pessoas com deficiência, ou algo perto dos
20% do conjunto populacional.
Por lá, onde vigora desde o final dos anos 1960
o Disability Act, ou a norma sobre a deficiência, muitas
mudanças têm sido registradas e os aportes da tecnologia são vistos hoje como o grande instrumento de
transformação para as próximas décadas.
Contudo, mesmo em uma sociedade milenar e
esclarecida, remanesce um grande desafio: superar
a discriminação.
Algo semelhante, ou possivelmente ainda mais
terrível, ainda ocorre entre nós.
À parte o difícil acesso geral às melhores tecnologias disponíveis, sobretudo em função do inexplicável
custo de equipamentos que embarquem tecnologias de
ponta no Brasil, a discriminação, explícita ou velada,
individual, estatal ou empresarial, é um dado de realidade nas várias esferas da vida privada e pública.
O Senado Federal pode ainda contribuir de forma
decisiva, em várias linhas.
Não somente em termos legislativos – os mais
óbvios e em alguns casos inócuos –, mas também
no que se refere à defesa e ao convencimento de um
olhar social menos preconceituoso, mais humano e
compreensivo.
Esta Semana é modelar como estratégia contra
a discriminação.
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A escola, o trabalho, a cultura, o lazer, o esporte,
os benefícios e as delícias do mundo moderno, enfim,
todas as instâncias da vida devem estar cada vez mais
abertas, alcançáveis e acessíveis a todos, em especial
àqueles que são portadores de deficiências.
É assim, por meio do empenho coletivo, que podemos tentar mitigar ou corrigir distorções impostas
pela própria vida em seus insondáveis desígnios.
Uma instituição como o Senado Federal, que
custa anualmente bilhões de reais ao bolso de todos
os contribuintes brasileiros, só tem sentido na medida
em que consiga responder de forma inequívoca às reais aspirações e necessidades de nossos 190 milhões
de habitantes.
A VI Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, que agora temos a satisfação de inaugurar, é
uma das muitas respostas efetivas que nossa Instituição
procura oferecer aos dramáticos problemas de tantos
brasileiros tributários de nossa melhor atenção.
Parabéns a todos: organizadores, participantes
e espectadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR.) – Suspendo a sessão, por cinco minutos, para
os cumprimentos.
(Suspensa às 15 horas e 07 minutos, a
sessão é reaberta às 15 horas e 14 minutos,
sob a presidência do Senador Heráclito Fortes, 1º Secretário.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Declaro reaberta a sessão deliberativa ordinária
de hoje, dia 7 de dezembro de 2010.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 953, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a necessária autorização
para participar da Audiência Pública da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, para elaboração do “Informe Anual sobre a Situação dos Direitos Humanos nos Estados Partes do
Mercosul”, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai, no
dia 9 de dezembro de 2010.
Informo, ainda, nos termos do artigo 39 do Regimento Interno que estarei ausente do País no período
de 8 a 10 de dezembro do corrente ano para participar
do referido evento.
Sala das Sessões,
de dezembro de 2010. –
Geraldo Mesquita Júnior, Senador/PMDB-AC.
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Of. P/121/2010
Brasília, 2 de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo a Vossa
Excelência que a Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos do Parlamento do Mercosul realizará Audiência Pública para elaboração do “Informe Anual sobre a
Situação dos Direitos Humanos nos Estados Partes do
Mercosul”, no dia 9 de dezembro de 2010, na cidade
de Montevidéu, Uruguai, para a qual foi designado por
esta Presidência o Senador Geraldo Mesquita Júnior,
que representará o Brasil como membro da Representação Brasileira e da referida Comissão.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências
necessárias para que o Senador Geraldo Mesquita Júnior possa comparecer à audiência pública em apreço,
entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2010, bem como
a liberação de passagens áreas, cobrindo os trechos
Brasília-Montevidéu-Brasília e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado Germano Bonow,
Vice-Presidente.
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Comisón de Ciudadanía y Derechos Humanos
OF. CONV/Nro. 14/2010
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN
CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS
Se convoca a los señores Parlamentares Del
MERCOSUR, miembros de La Comisión de Ciudadanía
y Drechos Humanos, para La Audiência Pública para
La elaboración Del “Informe Anual sobre La Situación de los Drechos Humanos em los Estados Partes”,
año 2010, correpondiente e La República Oriental del
Uruguay, en virtud al Art. 4º, inc. 3) del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, y al Art. 76º, inc.
b) del Regulamento Interno.
La misma se llevará a cabo el dia jueves 9 de diciembre, de 09:00 a 14:00 horas, em la Sala Acña de
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Figueroa (1er. Piso) del Edifício José Artigas, Anexo
AL Palácio Legislativo, ciudad de Montevideo.
El programa de actividades será remitido a la
brevedad. – Parlamentara Mirtha Palácios, Presidenta
– Adrian Jará, – Secretário de Comissión.
Brasília, 3 de dezembro de 2010
• PROCESSO Nº 029734/10-0
• Origem: Parlamento do MERCOSUL – Deputado
Germano Bonow.
• Assunto: informa que a Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul irá realizar Audiência Pública, na cidade de Montevidéu, no
Uruguai, solicitando as providências necessárias para
o deslocamento do Senador Geraldo Mesquita Júnior,
entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2010, bem como
passagens aéreas, além de diárias para cobertura de
despesas com hospedagem e alimentação.
Autorizo, nos termos do que dispõe o art. 150 do
Regimento Comum, a participação do Senador Geraldo Mesquita Júnior na Audiência Pública da Comissão
de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se no dia 9 de dezembro de 2010,
na cidade de Montevidéu, no Uruguai, nos termos do
OF. P/121/2010, da Vice-Presidência da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. – Senador
Mão Santa, no exercício da Presidência do Senado
Federal.
REQUERIMENTO Nº 954, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40, combinado
com o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal, com a redação dada pela Resolução nº 37, de
1995, que seja considerada como desempenho de
missão no exterior, minha participação nos dias 13 e
14 de dezembro de 2010, na XXVII Sessão Plenária
do Parlamento do Mercosul, que se realizará na cidade de Montevidéu, no Uruguai.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que
estarei ausente do País no período de 12 a 15 de dezembro de 2010.
Sala das Sessões, 1º de dezembro de 2010. –
Senador Sérgio Zambiasi.
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OF. P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa
Excelência que autorize o deslocamento da delegação
de senadores brasileiros que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do MERCOSUL, nos
próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade aos
trabalhos do Parlamento do MERCOSUL, previstos para
acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do MERCOSUL.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências
necessárias ao deslocamento da delegação de senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo, entre
os dias 12 a 15 de dezembro de 2010, bem como a
liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do MERCOSUL.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhes o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do MERCOSUL.
Por oportuno, encareço a Vossa excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• PROCESSO Nº 029666/10-4
• ORIGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
• ASSUNTO: Solicita autorizar o deslocamento da
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéras nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagem e alimentação, assim como, a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe da
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Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento
Comum, autorizo a participação de delegação de senadores da XXVII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo.
Fica autorizada, também, a cobertura jornalística por
equipe da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, nos termos do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação Brasileira do Parlamento
do Mercosul. – Senador Mão Santa No exercício da
Presidência do Senado Federal.
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REQUERIMENTO Nº 955, DE 2010
Requeiro nos termos do artigo 40, do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada como
desempenho de missão parlamentar oficial da Casa,
no exterior, minha participação no período de 13 e 14
de dezembro deste, opor ocasião da XXVII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, na Cidade de
Montevidéu, Uruguai.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do País, no período de 12 a 14 de dezembro
deste, para participar do supracitado evento.
Sala das sessões, 1º de dezembro de 2010. –
Senado Inácio Arruda.
OF. P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência que autorize o deslocamento da delegação de senadores brasileiros que participarão da
XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
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Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos
para acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do
Mercosul.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias ao deslocamento da delegação de
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo,
entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2010, bem como
a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do Mercosul.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhe o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• PROCESSO Nº 029666/10-4
• ORIGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
• ASSUNTO: Solicita autorizar o deslocamento de
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéreas nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagem e alimentação, assim como, a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe de
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento
Comum, autorizo a participação de delegação de senadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo.
Fica autorizada, também, a cobertura jornalística por
equipe da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, nos termos do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul. – Senador Mão Santa no exercício da
Presidência do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 956, DE 2010
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno do
Senado Federal – RISF requeiro licença para ausentarme dos trabalhos da Casa no dia 13 de dezembro corrente, para fins de participar da Sessão Extraordinária
do Parlamento do Mercosul, no Uruguai.
Comunico, nos termos do art. 39 do RISF, que
estarei ausente do País no período da manhã de 11
até a noite do dia 13 de dezembro de 2010.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Cotait.
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OF. P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência que autorize o deslocamento da delegação de senadores brasileiros que participarão da
XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos para
acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do Mercosul.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias ao deslocamento da delegação de
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo,
entre os dias 12 a 15 de dezembro de 2010, bem como
a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do Mercosul.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhe o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• Processo Nº 029666/10-4.
• ORGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL.
• ASSUNTO: solicita autorizar o deslocamento da
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do parlamento do MERCOSUL, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéreas nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagem e alimentação; assim como, a liberação de
ponto, passagens e diárias para os consultores Maria
Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe da
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento Comum, autorizo a participação de delegação de
senadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento
do MERCOSUL, nos dias 13 e 14 de dezembro de
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2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como
a liberação de ponto, passagens e diárias para os consultores MARIA CLÁUDIA DRUMMOND E FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO. Fica autorizada, também,
a cobertura jornalística por equipe da Secretaria de
Comunicação Social do Senador Federal, nos termos
do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL. – Senador
Mão Santa, no exercício da Presidência do Senado
Federal.
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2010.
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do inciso II, letra “a”, do
artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
seja concedida licença dos trabalhos desta Casa para
participar da XXVII Sessão Plenária do Parlamento do
MERCOSUL, em Montevidéu – Uruguai, nos dias 13
e 14 de dezembro de 2010.
Informo que estarei ausente do país no período
de 12 a 14 de dezembro de 2010.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2010. –
Senador Efraim Morais.
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OF. P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência que autorize o deslocamento da delegação de senadores brasileiros que participarão da
XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos para
acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do Mercosul.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias ao deslocamento da delegação de
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo,
entre os dias 12 a 15 de dezembro de 2010, bem como
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a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do Mercosul.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhes o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• Processo nº 029666/10-4
• Origem: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
• Assunto: solicita autorizar o deslocamento da delegação de senadores que participarão da XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos dias 13
e 14 de dezembro de 2010, na cidade de Montevidéu,
Uruguai, passagens aéreas nos trechos indicados, e
diárias para cobertura de despesas com hospedagem
e alimentação; assim como a liberação de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia
Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a respectiva delegação, e, ainda, autorização
para cobertura jornalística por equipe da Secretaria
de Comunicação Social do Senado Federal do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento
Comum, autorizo a participação de delegação de senadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria
Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo.
Fica autorizada, também, a cobertura jornalística por
equipe da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, nos termos do Of. P/113/2010, da Presidência da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul. – Senador Mão Santa, no exercício da
Presidência do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2010
Senhor Presidente,
Sendo membro titular do Parlamento do MERCOSUL, requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentarme dos trabalhos da casa, no dia 13 de dezembro de
2010, quando participarei da XXVII Sessão Plenário
do Parlamento do MERCOSUL, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico, ainda, que atendendo o disposto no
artigo 39, inciso I, estarei ausente do País nos dias 12
e 13 de dezembro do corrente ano.
Senado Federal, – Senador Aloizio Mercadante.
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OF. P/113/2010
Brasília, 01 de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa
Excelência que autorize o deslocamento da delegação
de senadores brasileiros que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do MERCOSUL, nos
próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade aos trabalhos do Parlamento do MERCOSUL,
previstos para acontecer uma vez por mês, conforme
determina o Protocolo de Constituição do Parlamento
do MERCOSUL.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências
necessárias ao deslocamento da delegação de senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo, entre
os dias 12 a 15 de dezembro de 2010, bem como a
liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do MERCOSUL.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhes o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do MERCOSUL.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• PROCESSO Nº 029666/10-4
• ORIGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
• ASSUNTO: Solicita autorizar o deslocamento da
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéreas nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagem e alimentação; assim como, a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e, ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe da
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento
Comum, autorizo a participação de delegação de se-
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nadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo.
Fica autorizada, também, a cobertura jornalística por
equipe da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, nos termos do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul. – Senador Mão Santa, no exercício da
Presidência do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 959, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para comparecer, como Parlamentar do MERCOSUL – legislatura
2007-2010, à XXVII Sessão Plenário do Parlamento
do MERCOSUL, na sede do Parlamento, na cidade
de Montevidéu – Uruguai, no período de 12 a 14 de
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dezembro do corrente ano, conforme cópia do documento anexo.
Comunico, ainda, a Vossa Excelência, para fins do
disposto no art. 39, I do Regimento Interno, que estarei
ausente do País nesse período para esse fim.
Sala das sessões, 7 de dezembro de 2010. –
Senador Cristovam Buarque.
OF. P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência que autorize o deslocamento da delegação de senadores brasileiros que participarão da
XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos
para acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do
Mercosul.
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Assim, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias ao deslocamento da delegação de
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo,
entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2010, bem como
a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do Mercosul.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados para prestar-lhes o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010
• PROCESSO Nº 029666/10-4
• ORIGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
• ASSUNTO: Solicita autorizar o deslocamento da
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéreas nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagens e alimentação; assim como a liberação
de ponto, passagens e diárias para os consultores Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e, ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe da
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento
Interno Comum, autorizo a participação de delegação
de senadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2010,
na cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como a liberação de ponto, passagens e diárias para os consultores
Maria Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo.
Fica autorizada, também, a cobertura jornalística por
equipe da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, nos termos do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul. – Senador Mão Santa, no exercício da
presidência do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 960, DE 2010
Tendo sido designada por Vossa Excelência para
participar da Sessão Extraordinária do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se nos próximos dias 13 e 14 de
dezembro, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa
naquele período.
Em cumprimento do que preserve o art. 39 do
mesmo Diploma, comunico que do dia 12 a 15 de dezembro estarei ausente do País.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2010. –
Senadora Marisa Serrano.
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OF.P/113/2010
Brasília, 1º de dezembro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa Excelência que autorize o deslocamento da delegação de senadores brasileiros que participarão da
XXVII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos
para acontecer uma vez por mês, conforme determina o Protocolo de Constituição do Parlamento do
Mercosul.
Assim, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias ao deslocamento da delegação de
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo,
entre os dias 12 a 15 de dezembro de 2010, bem como
a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura
de despesas com hospedagem e alimentação na capital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do
Parlamento do Mercosul.
Solicito, também, que autorize a liberação de
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro
anexo, para os consultores Maria Cláudia Drummond
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a
delegação parlamentar brasileira, formada por senadores e deputados, para prestar-lhes o necessário apoio
logístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.
Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que
autorize a cobertura jornalística de tão importante
evento por equipe de profissionais da Secretaria de
Comunicação Social do Senado Federal.
Na oportunidade, certo da atenção de Vossa
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho,
renovo-lhe os meus mais sinceros votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Paulo Tóffano,
Presidente.
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Brasília, 3 de dezembro de 2010.
• Processo nº 029666/10-4.
• ORGEM: Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
• ASSUNTO: solicita autorizar o deslocamento da
delegação de senadores que participarão da XXVII
Sessão Plenária do parlamento do MERCOSUL, nos
dias 13 e 14 de dezembro de 2010, na cidade de
Montevidéu, Uruguai, passagens aéreas nos trechos
indicados, e diárias para cobertura de despesas com
hospedagem e alimentação; assim como, a liberação de
ponto, passagens e diárias para os consultores Maria
Cláudia Drummond e Francisco Eugênio Arcanjo,
que acompanharão a respectiva delegação, e ainda,
autorização para cobertura jornalística por equipe da
Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal
do evento supracitado.
Nos termos do que dispõe o art. 150 do Regimento Comum, autorizo a participação de delegação de
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senadores na XXVII Sessão Plenária do Parlamento
do MERCOSUL, nos dias 13 e 14 de dezembro de
2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai, bem como
a liberação de ponto, passagens e diárias para os consultores MARIA CLÁUDIA DRUMMOND E FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO. Fica autorizada, também,
a cobertura jornalística por equipe da Secretaria de
Comunicação Social do Senador Federal, nos termos
do OF. P/113/2010, da Presidência da Representação
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL. – Senador
Mão Santa, no exercício da Presidência do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e apreciado oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres
nºs 1.634 e 1.635, de 2010, das Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, concluindo
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 184,
de 2009, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que altera o art. 12 da Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, para estabelecer a necessidade de
outorga de direito de uso de recursos hídricos para a
lavra de fontes de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254
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do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2003 (nº 644/2003,
na Casa de Origem, das Deputadas Sandra Rosado e
Francisca Trindade), que assegura o gozo de licençamaternidade e licença-paternidade aos parlamentares
e dá outras providências.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 313, de
2010 (nº 660/2010, na origem), do Presidente da República, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 145, de 2008 (nº 2.927/2004, na Casa
de origem, da Deputada Vanessa Grazziotin e outros
Senhores Deputados), que institui o dia 20 de janeiro
como o Dia Nacional do Farmacêutico, sancionado e
transformado na Lei nº 12.338, de 2010.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados cópia
dos autógrafos.
Arquive-se o processado.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 314, de
2010 ( nº 678/2010, na origem), do Presidente da República, que solicita, nos termos do art. 52 da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até trinta milhões e
duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos

Dezembro de 2010

da América, de principal, entre o Município de Aracaju,
Estado de Sergipe, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujos recursos serão destinados
ao Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano
e Inclusão Social do Município de Aracaju, no âmbito
do Programa Procidades.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A mensagem vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

Dezembro de 2010

Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:

Dezembro de 2010
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Dezembro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição
que passo a ler.
São lidas as seguintes:

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57061

57062

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57063

57064

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57065

57066

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57067

57068

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57069

57070

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias serão publicadas e remetidas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 97, de 2010
(nº 1.172/2010, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório de suas Atividades,
referente ao 3º trimestre do exercício de 2010.
O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – A Presidência recebeu o Aviso nº 98, de 2010
(nº 352/2010, na origem), do Ministro de Estado da
Fazenda, que encaminha o relatório com as características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de outubro de 2010, a
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Intervenção
fora do microfone.) – Como orador inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª é o quarto orador. O primeiro orador é o
Senador Marco Maciel, que permuta com o Senador
Mozarildo Cavalcanti. V. Exª ocuparia, então, o lugar
do Senador Mozarildo.
Pode ser assim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Intervenção
fora do microfone.) – Eu obedeço suas orientações.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti. A seguir, por permuta com o Senador Marco
Maciel, usará da palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Heráclito Fortes, Srªs e Srs.
Senadores presentes, telespectadoras e telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores ouvintes da
Rádio Senado, hoje, pela manhã, eu tive a honra de
fazer uma exposição num seminário promovido pelo
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, intitulado Perspectivas para a Faixa de
Fronteira.
Esse seminário, é bom que se frise, é de uma
importância ímpar para o momento que nós vivemos.
Se nós observarmos – e acho que todo brasileiro tem
observado – o que se passa no Rio de Janeiro com re-
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lação à questão do narcotráfico e dos grupos armados
que comandam esse lamentável comércio de drogas
e de armas também, constataremos que a promoção
desse seminário pelo Gabinete de Segurança Institucional é muito oportuna.
Temos de analisar que o Brasil é um dos países
que tem, talvez, a maior faixa de fronteira com outros
países. Nós temos mais de 15 mil quilômetros – para
ser exato, 15.700 quilômetros – de fronteiras com dez
países, começando lá do Amapá, passando pelo Pará,
Roraima, Amazonas e indo até o Rio Grande do Sul.
A nossa faixa de fronteira, definida pela Constituição,
vai da linha de fronteira com um outro país até 150
quilômetros para dentro do Brasil. Portanto, é uma
faixa muito grande, que representa 27% do território
nacional.
Essa faixa, Senador Heráclito, é submetida a uma
legislação especial, que, infelizmente, não é cumprida
na íntegra, porque, nessa faixa, qualquer atividade tem
de ser submetida à audiência do Conselho de Defesa
Nacional. Infelizmente, isso não ocorre, e não ocorre em atos do próprio Poder Executivo federal, que
está enchendo a faixa de fronteira e mesmo a linha
de fronteira com reservas indígenas e unidades de
conservação ambiental, confrontando com a premissa
dessa faixa de fronteira, que é a defesa do território e
da soberania nacional.
A existência dessas unidades, sejam indígenas
ou de conservação ambiental, prega exatamente o
contrário da legislação da faixa de fronteira. Uma terra
indígena e uma unidade de conservação não podem,
por exemplo, ser habitadas por qualquer brasileiro e
não pode ser desenvolvida ali nenhuma atividade econômica que possa produzir a vivificação, o povoamento
dessas fronteiras.
O Brasil talvez seja o único País no mundo que
adota essa postura de demarcar, na linha de fronteira, reservas indígenas e unidades de conservação
ambiental.
Então, Sr. Presidente, esse seminário, que começou hoje, pela manhã, comandado que foi pelo
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República, General Jorge Armando
Felix, teve a participação do Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, o Deputado Alexandre Rocha Santos Padilha; do Ministro
da Integração Nacional, João Reis Santana Filho; e do
Consultor-Geral da União, Ronaldo Vieira.
Hoje pela manhã, portanto, dois painéis foram
abordados. O primeiro, sobre a Visão Jurídica da Faixa
de Fronteira: o que há de legislação e o que é preciso fazer em termos de legislação com relação a essa
faixa. Tivemos, então, a Drª Renata de Souza Furtado,
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Coordenadora de Assentimento Prévio da SGI, que
falou sobre a faixa de fronteira, estudos realizados no
âmbito do Conselho de Defesa Nacional – aliás, ela é
do Conselho de Defesa Nacional – e Estudos sobre o
Direito de Integração no Âmbito do Mercosul, palestra feita pela Ministra do Superior Tribunal Militar, Drª
Maria Elizabeth Rocha.
No segundo painel, tratou-se da Visão Política
da Faixa de Fronteira. Tive a honra de ser um dos
palestrantes, como Presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, bem
como do Deputado Emanuel Fernandes, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
da Câmara dos Deputados.
Agora à tarde, seguem-se mais dois painéis, sendo que o terceiro tem o título “Cenário jurídico da Faixa
de Fronteira e Experiência em Integração Fronteiriça”.
O último painel, que é o painel quatro, é “Fronteira e
Realidades Regionais”, no qual serão palestrantes o
Reitor da Universidade Federal de Roraima, que vai falar
sobre o tema a Fronteira e a Atuação da Universidade
Federal de Roraima, e, como segundo palestrante, o
Reitor da Universidade Federal de Pelotas – vejam bem:
um lá de Roraima, no extremo norte, e o outro, lá de
Pelotas, no Rio Grande do Sul, no extremo sul –, que
vai falar sobre a fronteira e a atuação da Universidade
Federal de Pelotas. Ambos os reitores falarão de suas
experiências, um lá do norte e o outro lá do sul. Por
último, falará o Prof. Tito Carlos Machado de Oliveira,
do Centro da Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço,
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sobre
Geopolítica da Faixa de Fronteira e a Experiência do
Mato Grosso do Sul.
Vejam que são realidades muito diferentes, se
olharmos o que é a fronteira norte e a fronteira sul.
Do Norte ao Sul, temos uma imensa extensão. Basta
dizer que, quando me referi aqui a reservas indígenas
ou terras indígenas, temos 534 reservas indígenas no
Brasil. Destas, 187 estão em faixa de fronteira. Lá no
nosso Estado, Senador Augusto, são 32 reservas indígenas, que correspondem a quase 49% da área do
nosso Estado, e apenas três delas não estão na faixa
de fronteira.
Não tenho nada contra os índios. Pelo contrário;
aprendi, como médico, a olhar as questões primeiramente pelo prisma humano. Então, não adianta discutir
fronteira se eu não souber como está o ser humano
que ali vive. Não adianta discutir terra indígena se
eu não souber como estão vivendo o índio e a índia,
como seres humanos, porque a política indigenista
do Brasil está restrita a demarcar terras. Não se tem
preocupação alguma com a saúde, com a educação,
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com o fomento à produção, enfim, com qualquer tipo
de efetivo investimento na pessoa do índio.
Quanto à questão das unidades de conservação,
o Brasil adotou uma estratégia de que proteger o meio
ambiente é criar reservas, unidades de conservação e
não ter condição de fiscalizá-las. Então, é um contrassenso. E eu tenho me batido nisso. Não tenho medo de
discutir essas questões. Muita gente fica amedrontada,
porque é um patrulhamento feito principalmente por
ONGs, que são Organizações que deveriam ser Não
Governamentais, mas que são, na verdade, Governamentais. Ou Governamentais de países estrangeiros,
o que é pior. Basta ver onde ficam a sedes do WWF,
do Greenpeace. Ficam onde? Em países da Europa.
Estão eles defendendo os interesses dos brasileiros?
É muito difícil de acreditar. Eu tenho dito, porque fui
o Presidente da primeira CPI das ONGs que se realizou aqui no Senado – o Senador Heráclito está
conduzindo a segunda –, e, naquela época, falar de
ONG era quase um sacrilégio, porque elas eram tidas
como organizações sacrossantas. Lá, nas ONGs, só
tinha gente boa, gente de boa vontade, praticando um
voluntariado sem receber nada em troca, lutando por
causas nobres. Quem dera que assim fosse. Quem
dera que assim fosse.
Já na primeira CPI que eu presidi aqui no Senado, identificamos dez ONGs que cometeram ilícitos, na
verdade, crimes de toda ordem. Todas, praticamente,
embolsando dinheiro público.
Quer dizer, de Não Governamentais, elas poderiam ser chamadas de neogovernamentais, porque
passam a viver do dinheiro público, e o que é pior: algumas, Senador Heráclito – V. Exª sabe tão bem quanto eu, talvez até mais, porque está fazendo uma CPI
agora –, têm recursos internacionais, se instalam no
Brasil, pegam recursos nacionais para fazerem o quê?
Nenhum controle sobre essas ONGs na imensidão da
Amazônia e na faixa de fronteira. E nós propusemos,
naquela altura, o mínimo, que era o estabelecimento
de um cadastro para registrar essas ONGs, para saber
de onde elas vêm, como que elas são constituídas, e
o que elas fazem. Cadastrar? Não fazem. Agora, recentemente, o Ministério da Justiça adotou essa idéia.
Mas nem as cadastra e muito menos as fiscaliza. Então,
a nossa faixa de fronteira enorme fica aí entregue ao
deus-dará. Por isso quero louvar a iniciativa do gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, até porque, recentemente vi uma declaração do
Presidente Lula que, pela primeira vez, eu poderia fazer
minhas as palavras dele, quando ele disse, Senador
Heráclito, revoltado com a interferência de ONGs com
relação a usina de Belo Monte, no Pará, que nenhum
gringo podia dar lição para o Brasil de como tratar o
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meio ambiente ou como tratar os índios. É verdade.
Mais do que verdade. O que foi feito nos Estados Unidos, Canadá, na Europa com o meio ambiente e com
o índios? Não preciso dizer, todo mundo sabe. Aliás, o
grande charme dos Estado Unidos eram os filmes de
faroeste. Que faziam o quê? Uma exaltação ao extermínio nos índios naquelas guerras infindáveis. E aí são
eles que vêm dizer para nós como é que nós devemos
fazer? Nós somos miscigenados com índios e com negros. Eles se miscigenaram? Não. Como diz também
o Presidente Lula: “São brancos de olhos azuis”.
Então, na verdade, quero fazer este registro e, ao
mesmo tempo, Senador Augusto, antes de conceder
o aparte a V. Exª, dizer que, coincidentemente, hoje,
no jornal Folha de Boa Vista, lá do nosso Estado, há
uma matéria boa, no sentido de que oportuna, mas
ruim, porque é triste para o nosso Estado: “Empresários [de Roraima] criticam burocracia na fronteira”.
Foi um encontro com o embaixador da Venezuela no
Brasil que foi a Roraima preparar um encontro do Presidente Lula com o Presidente Chávez em breve. E aí,
como discutimos na Comissão de Relações Exteriores
quando do ingresso da Venezuela no Mercosul, dissemos que o grande lobby, a grande propaganda que
se fazia naquela época era dizer que o Brasil tinha um
superávit comercial bilionário com a Venezuela: isto é,
vendia mais que comprava da Venezuela. Mas, quais
os Estados que vendem para a Venezuela? São Paulo
e Minas Gerais. Roraima que está condenado ou presenteado por estar encravado na Venezuela paga o
pato, porque até esse comércio pequeno, que tem uma
pauta pequena ainda, porque o que Roraima exporta
para a Venezuela é soja, milho e arroz, e nem sei se
vai continuar exportando arroz, porque praticamente
as áreas possíveis de produzir todas foram tomadas.
E importa da Venezuela o quê? Calcário, NPK, cloreto
de potássio, uréia e fósforo, praticamente fertilizantes.
Isso é a pauta comercial.
Agora, não falam, por exemplo, que a Zona Franca
de Santa Helena de Uairén, na fronteira com o Brasil, é o
lugar onde toda a sociedade de Boa Vista, que é a capital
e que tem 65% da população, e mais os Municípios ao
norte vão fazer a compra do rancho, todo mês. E que vão
comprar de tudo, entre produtos eletrônicos etc.
Com isso, a Venezuela ganha e o Brasil perde. Por
quê? Porque nós não temos uma política. E a política
de fronteira não tem que ter só o viés militar não. Tem
que ter o viés diplomático, de fazer com esses países
vizinhos acordos comerciais, culturais. Fazer com que,
de fato, a filosofia do Mercosul seja implantada. Porque a nossa preocupação com os países vizinhos não
tem que ser que eles possam invadir o território brasileiro. Muito mais preocupante é o desentendimento
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entre eles. Mas o mais preocupante é a produção de
drogas e a entrada de armas por essas fronteiras. E a
saída do Brasil, para eles, de minérios, de produtos da
nossa biodiversidade, que são muito cobiçados pelos
grandes esquemas internacionais.
Por isso eu acho que esse seminário em tão boa
hora é feito e eu quero louvá-lo.
Mas quero ouvir agora o Senador Augusto Botelho, com muito prazer.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª puxa o assunto das áreas indígenas na linha de fronteira. Lá no nosso Estado, toda a
área indígena é em cima de uma província mineral. Só foi
reconhecer Raposa Serra do Sol e começaram a mexer
naquele projeto de mineração de área indígena. Como
V. Exª vai continuar aqui, vou fazer um apelo a V. Exª que
defenda que quando aprovarem esse projeto o indígena
tenha direito a um royalty sobre os minérios explorados
na sua terra. Porque aí o que adianta, então? Temos que
trabalhar como eles mesmos querem. Não falo dos ianomânis que ainda estão num estado primitivo e tudo, mas
os que estão aculturados, sabem a nossa língua e querem melhorar a condição de vida deles. Mas os outros da
Raposa Serra do Sol todos, praticamente 90%, querem
luz elétrica, estradas asfaltadas, dentista, professor, escola. Então, temos que mudar a política indigenista para,
quando fizerem uma área indígena, não fazerem o que
fizeram no nosso Estado. Fazem a área e as pessoas que
saem da área são abandonadas à sua própria sorte, com
promessa de indenização, que não chega. E, às vezes,
quando chega, é como aquela do Altemir, lá de Normandia, que levou oito anos. A fazendinha dele foi indenizada
por R$3 mil depois de quase quinze anos. Então, tem que
ser feita uma política que dê assistência às pessoas que
saem e às pessoas que ficam. Pergunte aos indígenas
da Raposa Serra do Sol se eles estão felizes, se foram
cumpridas as promessas de melhoria da qualidade de
vida, de recursos, para eles fazerem agricultura. Tinha
gente dizendo “não, a Funai vai ajudá-los a plantar arroz
irrigado na mesma área”. Vá ver o que fizeram lá. Não fizeram nada, a área está abandonada. Quando podia ter
sido uma solução transferir as terras para os indígenas
mas permitir que continuasse a exploração de arroz ou
de qualquer cultura, desde que se pagasse para o índio
um aluguel. Mas fizeram a solução insana. Acabaram com
mais de 3 mil empregos no nosso Estado, quebraram a
produção de arroz em quase 50 mil toneladas – eram
120 mil e hoje estamos produzindo entre 60 e 70 – e
não fizeram nada. Já estão falando em fazer uma área
indígena também para o lado de Mato Grosso. Vai ser a
mesma história. Eles têm que se organizar para não deixar acontecer. O Ministro do Supremo disse que não se
pode ampliar área indígena já demarcada. Lá em Mato
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Grosso querem fazer justamente isso. Ou Supremo não
vale para essas questões? Então, eu gostaria de parabenizar V. Exª pelo pronunciamento.
Sei que a palestra de hoje de manhã foi muito boa,
porque V. Exª entende mesmo dessa questão, pois já
está há muitos anos estudando isso e sofrendo com
isso, também, como nós sofremos. Mas não vá deixar
essa lei de mineração em terra indígena sair sem que
o índio tenha algum direito. É um apelo que faço a V.
Exª. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Augusto Botelho, quero agradecer o aparte de V. Exª, que comigo lutou não só no que tange à
Raposa Serra do Sol, mas a vários temas de interesse
da nossa Amazônia, da nossa faixa de fronteira.
Veja bem, Senador Augusto, agora a Câmara está
discutindo um projeto, de autoria do Deputado Ibsen
Pinheiro e do Deputado Aldo Rebelo, que propõe que
essas demarcações passem pelo Congresso Nacional.
Isto é, como é que o Governo Federal tira terra dos
Estados e o Congresso não fala?
Eu apresentei uma emenda constitucional em
1999, no primeiro ano do meu primeiro mandato, que
era mais simples ainda, Senador Heráclito. Pedia apenas que as terras indígenas e as unidades de conservação que fossem identificadas, demarcadas, aliás, delimitadas pela Funai e pelo Ministério do Meio
Ambiente passassem apenas pelo Senado. Por quê?
Ora, o Senado é a Casa que representa os Estados, a
Federação. Portanto, nós não estávamos aqui querendo acabar, não estamos, não queremos acabar com
a função da Funai nem com a função do Ministério do
Meio Ambiente de identificar terras indígenas e unidades de conservação. O que nós queremos é que os
Estados tenham o direito, através da sua representação no Congresso Nacional, que é aqui no Senado,
de dizer ok ou não ok. E aí, depois disso, o Presidente
da República homologa a área.
Então, acontece que essas ONGs e um grupo
de ambientalistas e indigenistas, que de índios e meio
ambiente não entendem no sentido de que não vivem
com eles, fazem um lobby e, portanto, desde 1999
essa PEC está num vai e vem entre a Comissão de
Constituição e Justiça, que já a aprovou, e o plenário.
Depois de cinco sessões de discussão no 1º turno,
voltou para a CCJ e lá está engavetada.
V. Exª tem razão quando fala dos excluídos dessas reservas. As pessoas são tiradas de lá. No caso
da Raposa Serra do Sol, foram cerca de 400 famílias.
Mas o esquema ongueiro só disse que eram seis arrozeiros mais 400 famílias que estavam lá antes dos
arrozeiros chegarem. Não falam dessas 400 famílias,
que foram retiradas e estão jogadas na periferia de Boa
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Vista, sem uma indenização justa, sem reassentamento
como manda a lei e sem assistência nenhuma.
Então é até necessário que eles movam uma
ação por danos morais contra a União, para que possam ser ressarcidos. Basta dizer que já foram escorraçados do lugar que os avós deles escolheram para
viver. Além de serem expulsos das suas terras dentro
do Brasil, coisa só vista na época do Stalin, na Rússia,
eles saem e ainda são abandonados à própria sorte.
É preciso realmente agir.
Quanto à mineração, V. Exª tem razão, basta olhar
o nosso Estado. O mapa das reservas minerais casa,
se sobrepõe com tranquilidade e justeza às áreas indígenas, ou vice-versa, as áreas indígenas se sobrepõem ao mapa das reservas minerais.
Então, na verdade, esse termo reserva parece até
nos levar à seguinte conclusão: reserva para quem?
É uma reserva estratégica para os ricos do mundo,
os donos do mundo? É, com certeza. Outro absurdo:
aprovamos aqui, depois da aprovação da Raposa Serra
do Sol, um projeto de decreto legislativo que autoriza
a construção de uma hidrelétrica na área da Raposa
Serra do Sol, já que lá, em Roraima, vivemos à custa
da energia que vem da Venezuela. É parecido com a
situação do gás da Bolívia – a qualquer momento podemos ficar reféns da boa vontade do Presidente da
Venezuela, seja ele quem for, o atual ou outro. Temos
alternativa interna em Roraima para construir uma usina e não temos condições de construir porque esse
esquema de pressão não deixa que isso ande.
Espero que a Presidente Dilma, que quando era
Ministra de Minas e Energia declarou claramente que
ia retomar o projeto já feito com todos os estudos sobre essa questão da hidrelétrica de Cotingo, volte. E
assim essa questão se repete de norte a sul nas nossas fronteiras terrestres.
Espero que o Brasil agora dê mais valor às fronteiras, quando se constata a quantidade alarmante de
drogas, nos dois lugares onde as Forças Armadas,
a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro e
a Polícia Militar constataram, a quantidade absurda
de drogas e de armas de primeira geração que, com
certeza, não foram produzidas lá nos morros do Rio
de Janeiro e nem fabricadas no Brasil. Então, é preciso, para cortar esse suprimento, que possamos dar
à nossa faixa de fronteira a atenção que ela merece,
assim como à fronteira marítima também, altamente
desguarnecida. Mas a terrestre é pior, porque estamos
colados – colados – nos países que produzem droga e
que servem de corredor para a entrada de armas modernas de grosso calibre que o tráfico tem e nossas
Forças Armadas, em muitos casos, não têm.
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Então, quero deixar registrado aqui, Senador Heráclito, esse importante evento promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional, que trata da faixa de
fronteira, e dizer que tive muita honra, como Senador
da Amazônia que nasceu na Amazônia e que preside
a Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa
de Fronteira, da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de ter colaborado com uma
exposição sobre o tema.
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Peço, portanto, a V. Exª que autorize a transcrição
dessas matérias a que aqui fiz referência.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do inciso I e § 2ºdo
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, V. Exª presidiu hoje uma sessão fundamental
de abertura da VI Semana de Valorização da Pessoa
com Deficiência. Eu acho que é mais do que justo que
seja V. Exª, no exercício da Presidência,...
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – Senador Paim, peço desculpas a V. Exª por
interrompê-lo, mas, de acordo com os preceitos regimentais, tenho que atender a um requerimento feito
pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando que
conste dos Anais da Casa matéria que encaminha à
Mesa, e tenho que fazê-lo.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero apenas solicitar a V.
Exª, baseado no art. 214, inciso III, do Regimento Interno, a inclusão do PLC nº 40, de 2010-Complementar,
na Ordem do Dia. Esse é um projeto fundamental, que
dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial
às pessoas portadoras de deficiência filiadas ao Regime Geral da Previdência.
Por isso, solicito a V. Exª, se possível, que faça
incluir na Ordem do Dia o PLC nº 40, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – V. Exª será atendido, evidentemente, dentro das
limitações que nós temos de trancamento da pauta.
Mas V. Exª será atendido com relação ao pleito. E solicito à Secretaria da Mesa que tome as devidas providências.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Com a palavra o nobre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Presidente Senador Heráclito Fortes, Senador Mão
Santa, Senador Mozarildo, Senador Botelho, Senador
Delcídio e meu amigo ex-Deputado Federal, companheiro João Paulo de Vasconcelos, eu queria encaminhar
à Casa neste momento – vou encaminhar em forma
de registro, mas, ao mesmo tempo, estou fazendo um
apelo – um registro sobre a difícil situação por que
passam inúmeras prefeituras que contrataram com o
Governo Federal, em 2009, e estão com dificuldades
enormes para cumprir os compromissos de pagamento, por falta de liberação de recursos financeiros, fruto
de emenda dos Parlamentares.
Em resumo, Sr. Presidente, tenho recebido, diariamente, prefeitos, vereadores e inclusive empresários,
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expondo suas dificuldades pela falta da liberação de
recursos necessários para saldar compromissos assumidos com Parlamentares, prefeitos e o Governo
Federal. A grande maioria dos contratos de repasse
são de máquinas agrícolas, que foram empenhadas,
liquidadas e não pagas.
Então, quero, da tribuna do Senado Federal, fazer
um apelo ao Governo Federal para que libere esses
recursos. Hoje mesmo, recebi inúmeros telefonemas
de prefeituras do Rio Grande do Sul que estão sendo
obrigadas a devolver as máquinas agrícolas por falta
de pagamento.
Existe um princípio no Direito chamado pacta
sunt servanda, que significa: os contratos devem ser
respeitados. Segundo tal princípio, os contratos obrigam as partes, nos limites da lei, a cumprirem o que foi
acordado. Se as prefeituras e as empresas cumpriram
com suas obrigações, dentro da legalidade, cabe ao
Governo Federal, por intermédio das pastas correspondentes, fazer o devido pagamento.
Faço este apelo, Sr. Presidente, ao Ministério da
Fazenda e do Planejamento, para que libere o que foi
pactuado. Espero que sejam tomadas as providências
de forma rápida para que os agricultores não tenham
que devolver as máquinas compradas. A Caixa cumpriu
a sua parte, a prefeitura cumpriu a sua parte, a emenda foi empenhada, só que não foi liquidada.
É uma situação grave, Sr. Presidente. Por isso,
quero aqui, de forma muito respeitosa e fraternal, fazer
esse apelo aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Emenda empenhada não tem como não ser
liquidada. Tem que pagar, Senador Delcídio. É grave a
situação. Eu tentei, diversas vezes, por telefone, fazer
com que acontecesse. As máquinas foram compradas,
tudo acertado, só que, na hora H, não há a devida liquidação. Então, estou fazendo esse apelo para que
os pagamentos efetivamente aconteçam.
Quero, ainda, Sr. Presidente, aproveitar este momento para falar de outro assunto. Quero agradecer
muito o convite que me foi pelo Sr. Ricardo Patah, Presidente da União Geral dos Trabalhadores, a UGT.
Presidente Ricardo, V. Exª me convida para fazer
uma palestra aí em Salvador, num seminário nacional.
Infelizmente, não pude me deslocar para Salvador, mas
pode ter certeza de que estou aqui na tribuna do Senado
como se estivesse aí, dialogando com os comerciários
de todo o País, principalmente em cima do PL nº 115,
de 2007, que é de nossa autoria, que regulamenta a
profissão de comerciário. A proposta está tramitando
na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado. A
Relatora é a Senadora Rosalba Ciarlini.
No Brasil, todos nós sabemos, são mais de dez
milhões de trabalhadores comerciários, que, até o mo-
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mento, não possuem a sua profissão regulamentada.
Dizem que é a profissão mais antiga do mundo e ainda
não têm a profissão devidamente legalizada.
Quero, Sr. Presidente, mais uma vez cumprimentar os comerciários de todo o País. Sei que o projeto vai
garantir a jornada, regulamentar a questão do trabalho,
o piso e o dissídio da categoria. Por isso, espero que
esse congresso em Salvador seja realizado num clima
de perspectiva, e eu sei que é isso que vocês querem,
com a garantia de que, no mais tardar em 2011, vai
haver a regulamentação da profissão de comerciários.
Então, um abraço a todos. Lamento, infelizmente, a minha não presença por estar aqui no Congresso neste
período de votação.
Sr. Presidente, quero ainda, se V. Exª me permitir,
falar um pouco sobre o que aconteceu hoje aqui, na
sessão solene de abertura da VI Semana de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência. Esta
Casa, mais uma vez, anunciou que vamos ter, durante toda a semana, o que chamamos a VI Semana de
Valorização da Pessoa com Deficiência. O público é
formado por pessoas corajosas, cheias de força de
vontade e que, apesar de suas dificuldades, vencem
obstáculos, dão exemplo de vida e não se rendem aos
“nãos” que recebem ao longo de suas vidas.
Eu me sinto privilegiado em poder conviver com
essas pessoas. Aprendo com elas a cada dia e penso
que, se consigo tornar-me uma pessoa melhor com
o passar dos anos, devo isso, fundamentalmente, ao
fato de conviver também com pessoas com deficiência.
Dois trabalham comigo – já falei isso diversas vezes –:
o Luciano, que é cego, e o seu cão guia; e o Santos,
que é o chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, que,
infelizmente, também não tem visão clara e usa a sua
bengala. Eu aprendo muito com eles.
Quero dizer aos meus amigos – não só àqueles
com quem convivo – que temos trilhado uma longa
caminhada juntos, falando sobre seus direitos e lutando por eles.
Sabemos que, ao longo dos anos, os movimentos
das pessoas com deficiência têm conseguido inúmeros avanços na busca de seus direitos básicos, mas
todos nós estamos de acordo em que a ótica sobre
este tema tem de ser ampliada. É preciso que a deficiência deixe de ser vista apenas sob o ponto de vista
assistencial.
A sociedade como um todo deve mudar seu olhar
sobre a deficiência. É necessário que tiremos o foco
do aspecto puramente médico, clínico, e o coloquemos sob o prisma humano. Ou seja, é preciso que se
entenda a deficiência como uma parte natural da diversidade humana.
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No processo de inclusão, é necessário que todos
estejam envolvidos: Estado, sociedade e, naturalmente, a família e a pessoa com deficiência. Precisamos
de uma ação conjunta em que a própria pessoa com
deficiência seja o sujeito da sua história; em que a
sociedade perceba que a pessoa com deficiência faz
jus à inclusão e a uma prática em que o Estado esteja
tomando atitudes afirmativas de políticas públicas que
estimulem a participação, cada vez maior, das pessoas com deficiência em todos os campos da atuação
social, econômica e política.
Até pouco tempo atrás, as pessoas com deficiência sofreram de uma relativa invisibilidade, quer nas
suas sociedades, quer na arena internacional, que
mudou a partir da Convenção. Foram consideradas,
por muito tempo, como objetos de proteção em vez
de sujeitos de seus próprios direitos.
Essa aproximação – normalmente referida como
modelo médico da deficiência – centrada quase exclusivamente no enfoque clínico-patológico das pessoas,
assim como nas suas deficiências, conduziu à exclusão
as pessoas com deficiência do seu meio social.
Somente em 1993, a partir da Declaração de
Viena, foi confirmado que as pessoas com deficiência estão incluídas no âmbito da proteção proporcionada pela Carta Internacional dos Direitos Humanos.
O Item 63 declara:
A Conferência Mundial sobre os Direitos
Humanos reafirma que todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são universais
e a sua observância inclui as pessoas com
deficiência. Todas as pessoas nascem iguais
e têm os mesmos direitos à vida e bem-estar,
à educação, ao trabalho, à vida autônoma, à
participação ativa e em todos os aspectos da
sociedade. Qualquer discriminação direta ou
indireta ou outro tratamento discriminatório negativo de uma pessoa com deficiência constitui,
por isso, uma violação dos seus direitos [e é
crime; a discriminação é crime inafiançável].
Nós construímos juntos uma proposta chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que poderia
ser chamada de instrumento de transformação dessa
realidade.
Gostaria de fazer menção ao texto apresentado
na audiência pública, no dia 24 de agosto de 2005,
promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul. O texto aborda o fato de que os direitos da pessoa
com deficiência são direitos humanos. As pessoas com
deficiência são titulares de todo o conjunto de direitos
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civis, culturais, econômicos, políticos e sociais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em igualdade com todas as demais pessoas.
A proteção igualitária de todos, incluindo-se os
que têm uma deficiência ou mais, e a não discriminação são os fundamentos nos quais se basearam
os instrumentos internacionais de direitos humanos.
Entretanto, a realidade é bem diferente. Em todas as
sociedades do mundo, incluindo-se os países com um
nível de vida relativamente elevado, milhões de crianças, mulheres e homens continuam a enfrentar práticas e obstáculos discriminatórios, que os impedem
de exercer os seus direitos e liberdades, dificultando,
assim, a sua plena participação na vida das sociedades em que estão inseridos.
O texto pondera ainda que o Estatuto da Pessoa
com Deficiência é potencialmente um instrumento fundamental para que as pessoas com deficiência possam atingir os níveis de inclusão e participação social
desejados, na medida em que sistematiza e consolida
o que há de melhor em legislação no mundo.
Sr. Presidente, como meu tempo está terminando,
só queria fazer um apelo aos Deputados lá da nossa
Câmara Federal, para que votem o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
O Estatuto foi aprovado aqui, há anos, e continua
engavetado lá na Câmara dos Deputados. Primeiro
disseram que faltava um debate maior. Realizamos
cinco seminários em cinco regiões do País. Enfim, o
Deputado Celso Russomanno apresentou um substitutivo, Senador Heráclito Fortes, que contempla a visão
mesmo daqueles que tinham uma posição diferenciada
em relação à versão final.
O apelo que fazemos aqui, mais uma vez, é para
que se vote o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque, infelizmente ou felizmente, por que não dizer, esse
Estatuto já está há uma década em debate: felizmente, porque foi exaustivamente debatido; infelizmente,
porque não vai a voto naquela Casa. Então, não é falta
de debate; não é falta de contribuição; não é falta de
ideias; não é falta de vontade de que o Estatuto seja
votado. Parece que há algumas forças ocultas que não
querem a votação do Estatuto.
No Brasil, hoje, há aproximadamente 30 milhões
de pessoas que têm algum tipo de deficiência.
Por isso, fica aqui o meu apelo, e peço a V. Exª
que considere na íntegra o meu pronunciamento sobre
a VI Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, no sentido de que aquela Casa, a Câmara, vote o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai beneficiar
trinta milhões de brasileiros.
Senador Mão Santa.
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O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Paulo
Paim, nós apenas queríamos aproveitar a sensibilidade
do Senador Heráclito e o discurso de V. Exª, porque
estávamos com vontade de participar da solenidade
e homenagem de abertura da VI Semana do Senado
Federal de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com
Deficiência. Nasceu da inspiração do Senador Flávio
Arns. Acho que também V. Exª, pelo mesmo motivo,
não chegou a tempo; mas há tempo. Isso mostra a
sensibilidade do Senador Flávio Arns, sempre afeito,
sempre ligado aos problemas dos deficientes, como V.
Exª. É preciso uma reflexão de todos nós que estamos
na vida. Na democracia, vemos uma pessoa com deficiência física sendo talvez um dos democratas mais
importantes na história do mundo: Franklin Delano
Roosevelt. Com poliomielite, em cadeira de rodas, foi o
único norte-americano que venceu quatro vezes, porque
era permitido, porque estavam em guerra. Mas, depois
da sua vitória final, viveu uma depressão econômica
extraordinária e fez, na sua cadeira de rodas, ressurgir
o país, os Estados Unidos da América como uma potência. Ele aconselhava o seguinte: “Norte-americano,
tente um trabalho. Se não der certo, arrume outro, faça
um empreendimento”. Ele teve grandes pensamentos,
como aquele do New Deal, essas medidas todas para
ressurgirem os Estados Unidos. Mas o importante foi
aquele pensamento dele com o qual ele ensinou ao
mundo o valor ao campo, à produção. Ele disse: “Se
as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão, mas se queimarem
os campos e conservarem a cidades, estas não sobreviverão”. Basta botar um bico de luz e que tenha uma
galinha numa panela, esse país estará salvo. E hoje ele
é salvo pela produção de grãos, agrícola e tudo. Mas,
Franklin Delano Roosevelt foi um exemplo. Um fato
ficou muito marcado na minha mente. Fiz residência
no Hospital do Servidor do Estado, no Ipase, no Rio.
Tinha, Paulo Paim, um médico, Francisco Duarte – de
repente, já morreu, porque ele foi meu professor. Mas
o que encantava todo mundo do hospital... Aquele, na
época, era o melhor hospital. Eu tinha colegas residentes do Rio Grande do Sul, Léo Gomes. Eu queria dizer
o seguinte: o prazer do médico era dirigir a cadeira de
rodas do paralítico Francisco Duarte, médico, anatomopalogista. Era honroso! Jaime Pietro, Léo Gomes,
do Rio Grande do Sul, e eu brigávamos, porque todos
nós fomos estudantes de microscopia, de laboratório,
de anatomopatologia. Então, poder pegar na cadeira
de rodas daquele homem e dirigir para um congresso,
para um seminário ou para o refeitório, era honroso. E
eu me vi, muitas vezes... A gente pegava, ia buscar ele
lá embaixo, na Anatomia Patológica. Subia no eleva-
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dor com ele e o levava para olhar uma barriga aberta,
que ninguém sabia esclarecer o diagnóstico. Rapaz,
vá buscar o Francisco Duarte. Então, os residentes iam
e botavam a cadeira de rodas no elevador, iam para
o centro cirúrgico. Quer dizer, vi o encanto, a dependência. Inclusive minha mãe foi operada de câncer de
tireóide, para fazer o detalhe, todo mundo só acreditava
na competência visual dele, no diagnóstico. Então, são
inúmeros... Aqui mesmo nós tivemos Thales Ramalho,
um político do Nordeste, que, no período muito difícil
da ditadura, ele, sem dúvida nenhuma, era o que mais
aconselhava o Petrônio Portella naquela fase de ditadura, de anistia, de reconhecimento da reforma do Judiciário. Então, aí são exemplos. Na minha vida, o que
mais me encantou foi no Rotary Club. Quando presidi
aquele clube fiz uma campanha. Na minha cidade, com
outros – o Rotary é um conjunto – todos nós fizemos
e doamos à cidade de Parnaíba, inspirado pelo chefe
de Teresina, Dr. Cordão, uma APAE. E hoje, quando
chego à nossa cidade... É lógico que isso foi ampliado,
foi atualizado, foi modernizado. É uma grande inspiração dessa reunião aqui nascida de Flávio Arns, que
V. Exª ratifica o prestígio, para inspirar todo o Brasil,
sensibilidade que já tem tido os governos. Hoje se vê
que as cidades modernas do País tem rampas especiais, acessos especiais, o Senado tem dado livros
especiais para os cegos.
Eu, quando Prefeito de Parnaíba, o meu orgulho
foi ter construído uma escola de cegos, aproveitando
a capacidade de musicista que eles têm. Então, Paulo
Paim, nós queremos nos associar ao Flávio Arns, aos
que fizeram a reunião e a V. Exª, que vai continuar aqui
traduzindo a sensibilidade que sempre o Flávio Arns
teve a esses problemas do deficiente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. Flávio Arns não continuará, porque foi eleito Vice-Governador do Paraná,
mas Flávio Arns foi o Relator, inclusive, do projeto do
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós apresentamos e esta Casa aprovou e que está lá na Câmara
dos Deputados há dez anos e não anda.
Eu diria, Senador Mão Santa, para concluir aqui,
que há um artigo no Estatuto que garante que a pessoa
com deficiência, uma vez comprovando que não tem
como se manter, teria direito a receber um salário mínimo, coisa que nós colocamos no Estatuto do Idoso,
que é lei e que beneficiou milhões de pessoas. Hoje,
infelizmente, a pessoa com deficiência só tem direito
a receber um salário mínimo se ela comprovar que a
renda per capita da família não ultrapassa um quarto
do salário mínimo. Vejam o absurdo! Calcule um casal
de idosos, se um deles ganha um salário mínimo e tiver
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um filho deficiente, por essa legislação não tem direito
a ter o auxílio de um salário mínimo que a LOAS (Lei
Orgânica da Assistência Social) consagrou. Só por
esse motivo já seria o suficiente para o Estatuto, que
tem mais de 250 artigos, ser aprovado com urgência
na Câmara dos Deputados.
Presidente, obrigado pela tolerância de V. Exª e
considere, na íntegra, o meu pronunciamento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, considero uma honra para esta Casa realizar esta Sessão Solene de Abertura da VI Semana de Acessibilidade e Valorização da Pessoa Com
Deficiência.
O público que temos aqui é formado por pessoas
corajosas, perseverantes e cheias de força de vontade. São pessoas que, apesar de suas dificuldades,
vencem obstáculos, dão exemplos de vida e não se
rendem aos nãos que recebem por aí.
Eu me sinto privilegiado em poder desfrutar dessa
convivência. Aprendo com vocês a cada dia e penso
que, se consigo me tornar uma pessoa melhor com
o passar dos anos, devo isso também à convivência
com vocês.
Nós temos trilhado uma longa caminhada juntos,
falando e lutando sobre seus direitos. Sabemos que
ao longo dos anos os movimentos de pessoas com
deficiência têm conseguido inúmeros avanços na busca de seus direitos básicos, mas todos nós estamos
de acordo em que a ótica sobre esse tema deve ser
ampliada.
É preciso que a deficiência deixe de ser vista
apenas sob o ponto de vista assistencial.
A sociedade como um todo deve mudar o seu
olhar sobre a deficiência. É necessário que tiremos o
foco do aspecto puramente médico, clínico e o coloquemos sob o prisma humano, ou seja, é preciso que
se entenda a deficiência como parte natural da diversidade humana.
No processo de inclusão é necessário que todos
estejam envolvidos: Estado, sociedade e pessoa com
deficiência.
Precisamos de uma ação conjunta onde a própria pessoa com deficiência reivindica seus direitos
de acesso e participação em situação de igualdade
de condições com qualquer outro cidadão; onde a sociedade percebe a pessoa com deficiência e faz da
inclusão uma prática; onde o Estado adota atitudes
afirmativas, de políticas públicas que estimulem a
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participação da pessoa com deficiência em todos os
campos da atuação social.
Até bem pouco tempo atrás, as pessoas com
deficiência sofreram de uma relativa “invisibilidade”,
quer nas suas sociedades, quer na arena internacional. Foram consideradas durante muito tempo como
“objetos” de proteção em vez de sujeitos dos seus
próprios direitos. Esta aproximação, normalmente referida como “modelo médico” da deficiência, centrada
quase exclusivamente no enfoque clínico/patológico
das pessoas, assim como das suas deficiências, conduziu à exclusão das pessoas com deficiência do seu
meio social.
Somente em 1993 na Declaração de Viena foi
confirmado que as pessoas com deficiência estão
incluídas no âmbito da proteção proporcionada pela
Carta Internacional dos Direitos Humanos. O item 63
declara:
“A Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos reafirma que todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são universais e a sua observância
inclui as pessoas com deficiência. Todas as pessoas
nascem iguais e têm os mesmos direitos à vida e bem
estar, à educação e ao trabalho, à vida autônoma e à
participação ativa em todos os aspectos da sociedade.
Qualquer discriminação direta ou outro tratamento discriminatório negativo de uma pessoa com deficiência
constitui, por isso, uma violação dos seus direitos”.
Nós construímos juntos uma proposta, chamada
Estatuto da Pessoa Com Deficiência, que poderia ser
chamada de instrumento de transformação da realidade que vivemos.
Gostaria de fazer menção ao texto apresentado na
Audiência publica, no dia 24 de agosto de 2005 promovida pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
O texto aborda o fato de que: “os direitos da pessoa com deficiência são direitos humanos. As pessoas com deficiência são titulares de todo o conjunto de
direitos civis, culturais, econômicos, políticos e sociais
consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em igualdade com todas as demais pessoas. A
proteção igualitária de todos, incluindo os que têm uma
deficiência, e a não discriminação são os fundamentos
nos quais se basearam os instrumentos internacionais
de direitos humanos.
Entretanto, a realidade é bem diferente. Em todas
as sociedades do mundo, incluindo os países com um
nível de vida relativamente elevado, milhões de crianças, mulheres e homens continuam a enfrentar práticas e obstáculos discriminatórios, que os impedem
de exercer os seus direitos e liberdades dificultando
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a sua plena participação na vida das sociedades em
que estão inseridos.
O texto pondera ainda que: “o Estatuto da Pessoa com Deficiência é potencialmente um importante
instrumento para que as pessoas com deficiência possam atingir os níveis de inclusão e participação social
desejados, na medida em que sistematiza e consolida toda a legislação existente em nosso país além de
introduzir significativos avanços em diversas áreas
de atuação do Estado. Cumprindo ainda a função de
contemplar a demanda mundial por uma única legislação integrada e integradora dos direitos humanos e
sociais das pessoas com deficiência.
É importante Senhores e Senhoras, ao falarmos
do Estatuto, que traz em seu bojo o princípio da inclusão social, lembrarmos a série de direitos e garantias
nas várias áreas da atuação pública e social que com
ele são contemplados.
No campo da saúde, por exemplo, ele determina
como dever do Estado a promoção da saúde integral
da pessoa com deficiência que prevê o fornecimento
de medicamentos, de próteses e órteses, bem como
o direito a habilitação e à reabilitação.
Na área da educação prioriza a educação inclusiva, mas deixa para a família a escolha do tipo de ensino,
se em escola regular da rede ou em escola especial.
Estipula cotas para o ingresso na universidade. Prevê
também para o ingresso no ensino superior, em razão
da igualdade de condições a adaptação de provas.
A inclusão da pessoa com deficiência no mundo
do trabalho também está contemplada com medidas
como o regime de cotas no serviço público, estipulando também uma cota mínima em empresas com 50
empregados.
Na assistência social dá à família do deficiente
que não tem condições de se manter o direito de receber o benefício da LOAS.
Nas áreas do desporto, do turismo e do lazer a
pessoa com deficiência tem assegurada a acessibilidade aos ambientes desportivos e culturais, através
da eliminação das barreiras arquitetônicas, bem como
incentiva a participação de pessoas que possuem deficiência em concursos de prêmios, nos campos das
letras e das artes.
Conforme determina o Estatuto, a Pessoa com
Deficiência tem o direito ao transporte adequado as
suas necessidades através da adaptação de veículos e locais de embarque, de acordo com as normas
vigentes. Como também o direito à reserva de vagas
no transporte coletivo interestadual e a gratuidade se
a renda familiar per capta não ultrapassar 2 salários
mínimos.
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Será incentivada a pesquisa, o desenvolvimento
e a difusão de novas tecnologias de informação e comunicação como instrumento para superação de limitações e acesso à comunicação e à educação.
Enfim, várias são as propostas nas mais diversas áreas para trazer melhores condições de vida para
essa parcela da nossa população.
Em sua essência o Estatuto da Pessoa com Deficiência busca consolidar em um único texto legal todo
o conjunto de legislações ligadas à temática, além de
ampliar alguns direitos e garantias.
Esse instrumento tem um potencial positivo de
fazer avançar a tomada de consciência do conjunto
da sociedade, fazendo a transição do modelo superado que propõe a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade para a nova proposta de possibilitar
que a sociedade se capacite a aceitar e respeitar as
diferenças.
No período histórico recente podemos constatar que muitos avanços foram conquistados visando
à aceitação das diferenças humanas, em especial do
último quarto do século XX para esse alvorecer de século XXI. Penso que a busca pelo respeito, dignidade
e equiparação de oportunidades que o movimento das
pessoas com deficiência em nível mundial, nacional
e local tem dado uma contribuição fundamental para
a evolução do ser humano, seja no plano material ou
mesmo espiritual.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei do Senado nº 6
que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência
foi apresentado aqui no Senado Federal em 18/02/2003.
Tramitou na Comissão de Assuntos Sociais, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de
Direitos Humanos, onde foi aprovado e enviado para
Câmara dos Deputados em 22/12/2006.
Na Câmara ele recebeu o nº PL 7699/06 e foi
apensado ao PL 3638/2000 que já tramitava na Câmara e que também era de minha autoria. Eu o havia
apresentado naquela Casa em 09/10/2000.
Lá na Câmara foi criada Comissão Especial destinada a proferir parecer e o relator foi o deputado Celso
Russomanno, que já apresentou relatório.
Hoje o projeto aguarda votação no Plenário da
Câmara.
Quero dizer ainda que tenho recebido apoio maciço de diversas Entidades, de Câmaras de Vereadores, de pessoas de todo o País, pedindo a imediata
aprovação do Estatuto.
Só para exemplificar, quando estive no RS recebi
a visita do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência – COMUDEPE que, em
parceria com a Diretoria Municipal de Políticas para as
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Pessoas com Deficiência – DIMPD me entregou uma
“Moção favorável a aprovação imediata do Estatuto da
Pessoa com Deficiência”.
Essa Moção foi aprovada em Audiência Pública
e fiquei muito feliz com a visita e com o apoio manifestado.
Da mesma forma quero agradecer a Associação
Em Defesa do Autista – ADEFA, pelo documento que
me entregaram, um agradecimento pelo apoio essencial à Causa dos Autistas.
Nesse documento, que me deixou muito sensibilizado, consta:
“A ADEFA vem manifestar sua profunda admiração e gratidão pelo grande apoio dado à causa dos
Autistas, já que esta caminhada até aqui percorrida em
muito tem a sua participação, uma vez que nos recebeu
de braços abertos, vestiu a camisa, como popularmente
se fala e bravamente lutou com os Pais e Instituições
para que fosse instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa do Espectro Autista”.
Srªs e Srs. Senadores, voltando ao Estatuto, quero dizer que temos plena consciência que a simples
aprovação do instrumento legal por si só não produzirá
uma alteração imediata na realidade de exclusão social
das pessoas com deficiência, sabemos que, embora
o Estatuto da Pessoa com Deficiência passe a fazer
parte do panorama legal brasileiro, em termos da prática dos direitos, ele continuará sendo um “projeto ou
meta a ser atingida”, na medida em que ainda estamos
longe de construir uma sociedade que, no seu todo,
entenda as pessoas com deficiência como sujeitos de
direitos. Se, todavia o Estatuto da Pessoa com Deficiência isoladamente não tem esse poder transformador
ele, por outro lado, é pré-condição indispensável para
que essa transformação se realize.
Acredito nele como instrumento de transformação. Gostaria muito de vê-lo aprovado ainda neste
ano. Isso seria uma grande vitória para as pessoas
com deficiência.
Quero, de todo coração, reafirmar para vocês o
meu fiel compromisso em fazer valer os seus direitos.
Vocês me conhecem, sabem que não sou de fugir da
luta e eu conheço vocês, sei que força, coragem e determinação nunca hão de lhes faltar.
Era o que tinha a dizer!
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero fazer um registro sobre a difícil situação vivenciada por inúmeras Prefeituras que contrataram com o Governo Federal em 2009 e estão com
dificuldades de efetuar os pagamentos contratados,
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por falta de liberação de recursos financeiros por parte
do Governo Federal.
Tenho recebido diariamente em meu Gabinete
Prefeitos, Vereadores e inclusive representantes das
indústrias de máquinas expondo as dificuldades enfrentadas pela falta de liberação dos recursos necessários
para saldar os compromissos assumidos.
A grande maioria dos contratos de repasse são
de máquinas agrícolas que foram empenhadas, liquidadas e não pagas.
Faço um apelo ao Governo Federal que libere
esses recursos.
Hoje recebemos telefonema de uma Prefeitura
gaúcha que está sendo compelida a devolver a máquina agrícola por falta de pagamento.
Existe um princípio do Direito denominado “Pacta
sunt servanda” – os contratos devem ser respeitados
– segundo o qual os contratos obrigam as partes nos
limites da Lei.
Se as Prefeituras e as empresas cumpriram com
as suas obrigações dentro da legalidade, cabe ao Governo Federal, por intermédio de suas Pastas efetuarem a etapa final, que é o pagamento.
Espero que seja em breve tomada essa importante decisão, haja vista que a situação dos Prefeitos
chega a ser vexatória.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, meus queridos amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras do comércio, dirigentes sindicais
da União Geral dos Trabalhadores, a nossa UGT.
O presidente Ricardo Patah me fez o convite para
estar aí em Salvador, junto com vocês, participando
de tão importante seminário nacional.
Infelizmente por questões de agenda não estou
aí. Mas, podem ter certeza, estou de coração e alma
na mais pura alegria de saber que a nossa jornada
tem sido vitoriosa.
Um dos temas deste encontro é o Projeto de lei
nº 115 de 2007, de minha autoria, que regulamenta a
profissão de comerciário.
Essa proposta está tramitando na Comissão de
Assuntos Sociais aqui do Senado e a relatoria é da
senadora Rosalba Ciarlini.
No Brasil são mais de 10 milhões de trabalhadores comerciários, todavia até o momento vocês não
foram beneficiados com um diploma legal específico
que regulamente o exercício da profissão.
Na justificativa do meu projeto, eu digo que o
crescimento da atividade econômica fez com que fos-
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sem ampliados os horários de atendimento ao público,
sem levar em consideração a situação particular dos
comerciários.
A abertura do comércio aos domingos, dia tradicionalmente dedicado ao descanso e ao convívio familiar,
tornou-se um percalço para todos os comerciários.
Muitas famílias se desintegram, filhos quase não
reconhecem mais os pais, e os momentos de lazer foram praticamente suprimidos.
A atividade comercial não pode ser regulada
unilateralmente pelos empresários visando apenas
o lucro.
A geração de mais empregos é importante e será
sempre incentivada, mas não se pode admitir a extensão da jornada normal de trabalho por até doze ou mais
horas consecutivas, como ocorre em muitos casos.
O nosso projeto encampa o sentimento de todos
vocês comerciários, manifestado por suas entidades
representativas, e representa um alerta sobre a situação de absoluta falta de regulamentação que vive o
setor.
Por tanto, a todos vocês, amigos e amigas comerciários, tenham um excelente seminário e podem
sempre contar com o nosso apoio. Viva os comerciários do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Passo a presidência dos trabalhos ao nobre Senador
Delcídio Amaral. (Pausa.)
O Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Delcídio Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/
PT – MS) – Solicito à Mesa Diretora a transcrição do
requerimento do Senador Paulo Paim.
Com a palavra, o nobre Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo
um momento de transição – que não é bem transição,
é uma continuação – que tem tudo para ocorrer sem
nenhuma alteração, sem nenhuma novidade, Senador
Mozarildo, até porque a Presidente eleita tem uma
convivência estreita de oito anos com o atual Presidente. Mas alguns fatos começam a mostrar que a
Presidente eleita quer demonstrar ao País e ao mundo que tem personalidade própria. O revoltante disso
é a hipocrisia de alguns que lhe dão sustentação no
Parlamento brasileiro e silenciaram o tempo todo com
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relação à posição do Brasil diante das atrocidades cometidas pelo Governo do Irã no que diz respeito ao
capítulo de direitos humanos. Mas foi só a Presidente
eleita, ontem, mostrar que tem uma posição própria
e que não tem posição complacente quando está em
jogo a vida humana, e já aparecem as solidariedades
de oportunidade para com a palavra da Presidente
eleita. É nojento! Vê-se o silêncio dos que se solidarizam hoje somente porque a Ministra, que sabe o que
é sofrimento, que sabe o que é dor e o que é tortura,
mostrou a sua clara posição contra o que ocorre no
capítulo de direitos humanos no Irã.
É lamentável, Senador Mozarildo Cavalcanti, mas
é isto que estamos vendo, é o acocoramento de um
Poder que tinha tudo para ser livre, para ter opinião
própria, para ser uma caixa de ressonância, e não uma
Casa apenas de dizer amém.
Esperei, hoje, Senador Delcídio Amaral, que alguma voz questionasse uma declaração irresponsável
e leviana do Ministro da Previdência na euforia da entrega de taças, ontem, do Teatro Municipal, de que iria
fazer um fundo de proteção aos jogadores de futebol,
tendo como respaldo financeiro o Fundo de Pensão
dos Trabalhadores da Petrobras, o Petros. É muito engraçado! Por maior respeito que eu tenha aos jogadores brasileiros, pela alegria que eles nos dão, nós não
podemos desrespeitar os trabalhadores da Petrobras
que, anos a fio, contribuíram para esse fundo e que
são merecedores dos seus benefícios. Não há como,
Sr. Presidente, sem que haja protesto e questões na
Justiça, não há como Governo nenhum transformar
em beneficiário quem não contribuiu.
É Natal – estamos próximos –, mas esse Papai
Noel é inaceitável, porque a única forma para resolvêlo seria o Governo bancar isso às próprias custas. Aí,
Senador Paim, eu pergunto: e os aposentados que
padecem? E os merecedores de cuidados especiais,
por quem V. Exª pede, agora, a inversão da pauta, dando-lhes prioridade, a quem o Ministro da Previdência
não teve a sensibilidade de propor benefícios? E, aos
mutilados no dia a dia do trabalho, por que não se cria
também um fundo especial? E aos que têm familiares
que foram vítimas da violência nos morros cariocas ou
na luta do tráfico pelo Brasil afora?
Irresponsável o País, infeliz o País que tem um
Ministro irresponsável, que, aproveitando-se do obaoba da entrega de taças para jogadores – que merecem, que fizeram e que lutaram para conquistá-las –,
aproveita-se do momento para, com a palavra fácil e
de maneira leviana, prometer aquilo, Senador Paulo
Paim, que nós sabemos, de antemão, que o bom senso veta de maneira definitiva.
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Por que não se cria um fundo especial – e, aí, sim,
se criam mecanismos, tirando da renda dos estádios,
dos passes das vendas milionárias dos jogadores –
para beneficiá-los? Mas o trabalhador da Petrobras,
que corre o risco no dia a dia, arriscando a vida nas
plataformas, não pode ser penalizado pela leviandade
de um Ministro que quer aparecer.
O silêncio foi total. A indignação foi da arquitetura
do Municipal, que, a seguir, desabou, envergonhada
com a desfaçatez de quem, em fim de mandato, promete o que, de antemão, sabe que não vai cumprir.
Aliás, essas gastanças de fim de mandato nunca foram
boas conselheiras.
Agora, o Presidente da República já anuncia que
vai comprar um novo avião, top de linha, para que o
Brasil alcance voos mais longos na sua tentativa desesperada de ser participante do Conselho de Segurança
da ONU. No mundo inteiro, países mais ricos – e as
exceções são poucas – viajam nos aviões de carreira
das companhias. Existem exceções para os países milionários, como os Estados Unidos, a França, às vezes,
a China. Aliás, a maioria dos países que fazem opção
por uma frota própria é mais por questão de segurança
do que por qualquer outra justificativa. E o Brasil alimenta a ideia da compra desse avião, nem bem ainda
adaptado à aquisição do Aerolula, que acho que não
completou sequer cinco anos, um avião impróprio para
o apetite desbravador do Presidente da República.
Mas impróprio porque é tecnicamente impróprio pela
sua pouca autonomia, pela má distribuição do peso.
Os que viajaram nele – o Senador Paim deve ter ido,
o Senador Delcídio Amaral deve ter voado algumas
vezes – sabem: toda vez que é preciso fazer um voo
mais longo, os passageiros passam pelo constrangimento de se sentarem nas últimas fileiras, porque o
balanceamento do avião não permite que se sentem
normalmente nas suas cadeiras.
Era preciso que o Governo dissesse primeiro por
que precisa comprar outro avião, por que o que usa
hoje é inadequado. Quem diz isso são os que voaram,
são os técnicos. Estou vendendo o peixe pelo que comprei, mas é fácil fazer essa avaliação.
Sr. Presidente, a determinação do Presidente Lula
de dizimar a oposição no próximo mandato vai fazer
com que se compre e se venda sem protestos nesta
Casa. Não sei se esse será o melhor caminho para a
democracia, não sei se esse será o melhor caminho,
meus caros Senadores, para este País.
Abre-se o jornal hoje e se fala do escândalo das
emendas parlamentares. Não é um escândalo localizado em Brasília; é um escândalo disseminado no Brasil
inteiro. E eu, atentamente, ouvi aqui o Senador Paulo
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Paim, da base do Governo, queixar-se de uma emenda
sua que não foi paga, empenhada e não paga.
No entanto, o que se vê pelo Brasil afora é um
esbanjamento de dinheiro em programas de pouco
resultado, como o Segundo Tempo, do Ministério dos
Esportes, que muitas manchetes ainda ocupará na imprensa deste País, e o ProJovem, Senador Mão Santa, que o Piauí conhece muito bem. Nós recebemos
uma denúncia inicial de que o ProJovem, nos últimos
quatro anos, havia torrado R$32 milhões. O Secretário
que foi gestor do programa, respondendo ao Deputado
Estadual que fez a denúncia, de maneira arrogante e
prepotente, disse: “Não são R$32 milhões, são R$70
milhões”. E fica por isso mesmo!
Os carnavais fora de época são financiados com
recursos públicos, num contraste com a pobreza do
Norte e do Nordeste brasileiro. No Piauí, nós vimos a
desfaçatez do patrocínio de um carnaval fora de época
no Município de Cocal, menos de um ano após aquele
desastre, aquela tragédia da Barragem de Algodões,
num cenário triste em que sequer os desabrigados
haviam conseguido um novo teto para viver. Gastamse trezentos, quatrocentos mil reais com shows superfaturados, num desrespeito à vida humana. Mas não
tem problema, o Governo terá maioria arrasadora. É
o que pensam!
Mas hoje eu criei uma esperança nova. Vi aqui
o Paim – que é fiel ao Governo, mas é daqueles que
acredita que “ao rei se dá tudo, menos a honra” –, protestar, e o protesto não é um protesto pessoal dele,
mas um protesto da comunidade que ele representa
e que lhe deu o direito de representá-la por mais um
bom tempo. O silêncio, muitas vezes – nesses casos,
especialmente –, não é bom conselheiro. Nós não podemos, Sr. Presidente, nos curvar diante disso. Aliás,
essa fase de transição traz acertos, traz desacertos,
não traz unidade de pensamento.
Anteontem, nós vimos o Presidente Lula convocar
os prefeitos e pedir–lhes que apresentassem projetos,
porque, se houver projeto, o País tem dinheiro. O PAC
2 é o aperfeiçoamento do PAC 1, disse o Presidente da
República. Em seguida, o Ministro da Fazenda, Guido
Mantega, reconduzido pela força dele, declara que os
programas sociais, com exceção do Bolsa Família e do
Minha Casa, Minha Vida, serão todos cancelados, redistribuídos ou redirecionados por falta de recursos.
É preciso que essa linguagem seja unificada para
que o País entenda o que acontece, até porque, a partir de 1º de janeiro, o Presidente Lula será um retrato
na parede. Espero que ele não saia com a paranoia
que o passado histórico registra lá na década de 50:
que era de colocar de novo o retrato do velho, relem-
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brando aqueles que, por esperteza e oportunismo em
relação à deposição do Getúlio, o que não é o caso,
esconderam – como é da vida, e a vida ensina isso –
o retrato do Getúlio nos lugares de mais difícil acesso
nas repartições públicas, atendendo os interesses dos
que vivem do poder e não das convicções.
O Presidente Lula agora anunciar a compra de
um avião que só ficará pronto daqui a três anos e meio,
Senador Paulo Paim, é um mau sinal. É um mau sinal
porque demonstra que a Presidente Dilma poderá não
ter sossego e poderá ter uma sombra que não será
benéfica para o País.
A oposição, Sr. Presidente, senhoras e senhores
Senadores, continuará. A oposição não morre, nasce
sempre outra e, às vezes, minhas senhoras e meus
senhores Senadores, a verdadeira oposição dorme no
seio do governo e, quando mostra as suas entranhas,
tem a vantagem de saber os segredos, os erros e os
desacertos cometidos, porque com eles conviveu.
Faço aqui o registro da seguinte manchete de
jornal, Senador Mão Santa: “Petros administrará fundo
voltado a jogadores de futebol”. Faço isso em respeito
a duas categorias: a dos funcionários da Petrobras,
que não podem ter o seu patrimônio assaltado, e a
dos jogadores de futebol brasileiros, que não podem
ser enganados com uma promessa dessa natureza,
difícil ou quase impossível de ser cumprida.
Portanto, deixo este registro para a reflexão do
País, Sr. Presidente, num momento em que essa transição tem tudo para ser apenas a troca de um retrato
por outro, porque, se fecharmos os olhos, vamos ver na
retina que, pelo menos no momento, parecem fundirse numa coisa só.
Não é a terceira dimensão que volta com toda
força na comunicação brasileira, mas é, realmente, o
produto de um trabalho – e louve-se – da determinação
de um Presidente da República que precisa apenas
aprender algo que a história ensinou não só no Brasil,
mas no mundo inteiro: ninguém governa governante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio Amaral. Bloco/PT
– MS) – Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes, a
quem agora passo a Presidência. (Pausa.)
O Sr. Delcídio Amaral deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito
Fortes, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Vejam que o Senador Paim foi falar em futebol,
e nós estamos vivendo aqui um troca-troca: eu falo,
ele assume; eu assumo, ele fala – muito comum nos
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times de futebol em final de campeonato ou começo
de temporada.
Com a palavra, o Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já era para eu
ter vindo a esta tribuna um pouco antes. O objetivo da
minha vinda a esta tribuna é falar um pouquinho sobre
a questão da segurança pública.
Nós todos no Brasil acompanhamos o grande drama enfrentado pela população do Rio de Janeiro nas
últimas semanas, tudo aquilo que já vem acontecendo
há muitos anos em uma das capitais brasileiras – outras capitais e municípios brasileiros enfrentam, talvez
com menos intensidade – o Rio de Janeiro.
Não podia deixar de destacar o trabalho conjunto
do Governo Federal, do Governo do Estado, da Prefeitura e das forças policias, que, de maneira integrada,
realmente mostraram à Nação sua força, sua capacidade de articulação e sua competente capacidade de
enfrentamento, principalmente desse dia a dia que,
lamentavelmente, pela ausência do Estado, tornou-se
uma rotina, especialmente nos morros cariocas.
Agora, porém, começa-se efetivamente a viver
um novo tempo. Vieram as UPPS, essas unidades de
pacificação, as unidades pacificadoras.
Veio essa ação intensa, amplamente divulgada
pela mídia, não só com a Polícia Militar, com o Bope,
também com a Polícia Civil, com a Marinha e o Exército. E, evidentemente, ficou demonstrado que nós
avançamos, principalmente na repressão, no estabelecimento da ordem e na ocupação desses morros
pelo Estado.
Mas isso foi um primeiro avanço. Temos muitas
coisas pela frente, Sr. Presidente, porque estamos atacando as consequências. Não estamos atacando as
origens desses males que afligem o Rio de Janeiro e
as grandes capitais brasileiras.
É por isso que vim aqui. Eu insistentemente tenho
conversado com o Governo Federal, desde o início do
meu mandato, principalmente no sentido de se estabelecer, em definitivo, uma política, ou, melhor dizendo,
políticas públicas de fronteira, para atender à nossa
região de fronteira. Eu vi, muito rapidamente, o Senador
Mozarildo falando aqui sobre essa questão de fronteiras. Mas o maior desafio do Brasil, principalmente no
que se refere à segurança pública, está situado nas
regiões de fronteira. O meu Estado, Senador Mozarildo,
faz divisa com o Paraguai e com a Bolívia.
Agora recentemente, o Secretário Nacional de
Segurança Pública implementou um projeto muito
importante lá, no nosso Estado, especificamente no
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Assentamento Itamarati. Esse projeto implica o estabelecimento de um posto avançado da Força Nacional, onde também se dará treinamento, qualificação
não só para a Força Nacional, mas para outras forças
também, como a Polícia Federal e as Polícias Militares.
Esse trabalho implica uma integração absoluta entre
todas as forças envolvidas – Força Nacional, Polícia
Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal – e
leva o monitoramento das fronteiras através de veículos
aéreos não tripulados, os conhecidos Vants, que são
aviões controlados remotamente e de monitoramento.
Portanto, é importante saudar essa iniciativa.
Mas ainda é pouco, Senador Mozarildo. As regiões de fronteira se defrontam com muitas dificuldades, enfrentam muitas dificuldades. No meu Estado,
por exemplo, exatamente por falta de monitoramento
na região de fronteira, nós sofremos com o mal da aftosa – porque fronteira tem tudo a ver também com
sanidade animal.
Se existisse um outro esquema de monitoramento, principalmente para nós, que temos fronteiras secas, talvez a realidade fosse outra. Quantos prejuízos
esse problema da aftosa causou para o nosso Estado
e ainda causa! Mas nós não paramos por aí. As várias regiões de fronteira, Senador Mozarildo, também
enfrentam problemas como conflitos entre produtores
e etnias indígenas. O meu Estado hoje ainda espera
por uma definição dessa questão.
Estive lá em Roraima, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti, numa Comissão presidida por V. Exª,
e nós discutimos intensivamente não só em Roraima,
mas em Mato Grosso, no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, na Reserva Roosevelt, que
visitamos. Esses conflitos persistem, esses conflitos
continuam. E nós temos que encontrar uma solução
também, porque isso traz um sem-número de desdobramentos na região de fronteira, mas sem mexer na
Constituição, não é preciso mexer no art. 231. E a Comissão temporária presidida pelo Senador Mozarildo
indicou já as soluções.
O Rio Grande do Sul, por exemplo, indeniza a benfeitoria pelo art. 231. E o Governo Federal, entendendo
que as terras são tituladas, assume a responsabilidade
pelo assentamento de famílias lá atrás, na época do
Presidente Getúlio Vargas. Mas nós precisamos implementar isso, porque isso também está diretamente
associado a questões de fronteira.
A aquisição de terras por estrangeiros, que toma
uma dimensão no Brasil simplesmente preocupante,
criando nas regiões de fronteira verdadeiros bolsões,
é mais uma questão, Senador Mozarildo, de extrema
relevância. É importante registrar: nós temos que criar
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condições para que as pessoas que vivem nas regiões de fronteira tenham perspectivas, tenham futuro,
porque, senão, elas serão alvos muito fáceis da ilegalidade, do contrabando, do narcotráfico.
Senador Mozarildo, é uma honra muito grande
o aparte de V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Delcídio, o pronunciamento de V. Exª é oportuno
sob todos os aspectos. Primeiro, toda a Nação está
assistindo à questão do Rio de Janeiro, do narcotráfico e, com certeza, muita gente deve estar espantada
com a quantidade de drogas, mais notadamente de
armas de grosso calibre, de primeira geração, e com
o poderio, portanto, desse movimento, vamos dizer, armado do narcotráfico. Mas – o Senador Dornelles até
já disse aqui, um dia, em um pronunciamento – nem a
droga é plantada lá nos morros do Rio de Janeiro, nem
chove armamento lá. Então, a questão, realmente, são
as nossas fronteiras. Eu até fiz o registro hoje de que
está sendo promovido um seminário no qual eu até
tive oportunidade, como Presidente da Subcomissão
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de
fazer uma exposição em um painel: trata-se do seminário promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional
sobre o tema Perspectivas para a Faixa de Fronteira.
Evidentemente, se não cuidarmos da fronteira, nem
essa questão do narcotráfico, nem do contrabando
de armas, nem do descaminho das nossas riquezas
minerais e da chamada biodiversidade vai acontecer.
Porque o que nós estamos vendo? Nós temos 17.500
quilômetros, Senador Delcídio, de fronteira que vai do
Amapá, passando pelo Pará, Roraima, Amazonas, até
chegar no Rio Grande do Sul, fazendo fronteiras com
dez países, países que têm os mais diversos problemas. E aí se pergunta: qual é a melhor política para
essa faixa de fronteiras? É só a presença das Forças
Armadas, da Polícia Federal? É sim, isso é prioritário
até. Mas tem que haver também, acima de tudo, uma
diplomacia mais efetiva do Brasil com os países vizinhos, visando à colaboração no sentido da vigilância
das fronteiras, de ações que possam desenvolver...
Temos 588 Municípios, Senador Delcídio, na faixa de
fronteira. E ai é um negócio paradoxal. Os Municípios
não podem fazer certas coisas na faixa de fronteira
se não tiverem anuência do Conselho de Defesa Nacional, até para instalar uma rádio comunitária. No
entanto, o Governo Federal descumpre esse ditame
constitucional ao criar, na faixa de fronteira, reservas
indígenas – na faixa, não; na linha de fronteira inclusive – e unidades de conservação, impedindo o preceito
constitucional que manda que possamos desenvolver
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as fronteiras no sentido de vivificá-las, de desenvolver
as comunidades que lá estão, inclusive as indígenas.
V. Exª citou muito bem: nós participamos de uma Comissão temporária externa do Senado que estudou a
questão das reservas indígenas, e V. Exª foi o Relator
dessa Comissão. Estivemos nos Estados de Roraima,
do Amazonas, de Rondônia, de Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul e de Santa Catarina e vimos absurdos,
como, por exemplo, em Santa Catarina, onde há importação de índios até do Paraguai pela Funai para criar
falsas reservas indígenas. Aí, dizem: “Ah, mas Santa
Catarina não está na fronteira terrestre”. Mas está na
fronteira marítima. Temos de perceber que nenhum
País do mundo tem esse tipo de política que o Brasil
faz com relação à sua faixa de fronteira. Aqui, estamos
falando da faixa de fronteira terrestre. Desses 17.500
quilômetros de que lhe falei, um terço está ocupado
por reservas indígenas. Nada contra os índios. Pelo
contrário. Minha formação é de médico e eu, quando
penso em qualquer política, penso, primeiro, em como
essa política vai beneficiar o ser humano que está lá.
E a política indígena do Brasil não leva em conta o
bem-estar do índio, o investimento na saúde, na educação, na produção. Não. A política indígena do Brasil
é apenas demarcar terras indígenas; não interessa se
é na faixa de fronteira, se é, de alguma forma, criando
unidade de conservação também nessa faixa. Tem razão V. Exª, portanto, de reclamar uma política efetiva.
O Ministério da Integração Nacional tem um programa
de desenvolvimento da faixa de fronteira. Não sei se
no seu Estado já tem alguma ação nesse sentido, lá
no meu não tem. Eu não conheço no Brasil... Vou até
convidar o Ministro da Integração Nacional para fazer
uma exposição na Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira para que ele diga que
investimento foi feito por esse programa na faixa de
fronteira. Da mesma forma, nós já ouvimos o Ministro
da Defesa, já ouvimos várias instituições que tem a ver
com a faixa de fronteira, mas, na verdade, o que se vê,
inclusive nesse seminário de hoje, é uma reclamação,
um desejo de todos de que nós tenhamos uma política
séria, nacionalista para a faixa de fronteira, que leve em
conta o desenvolvimento, a segurança e, sobretudo, a
valorização das pessoas que estão lá. Parabéns pelo
pronunciamento que traz à baila essa questão, não só
sob o viés de impedir coisas na faixa de fronteira, mas
principalmente sob o viés de sabermos o que vamos
fazer para desenvolver essa faixa.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, estudioso dessa questão, ativo Parlamentar na discussão
desses temas. Até acrescentando ao que o Senador
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Mozarildo disse, eu insisti, desde 2003, em uma política
para região de fronteira, Senador Augusto Botelho, e
esse projeto não saiu. O Ministério da Integração iria
desenvolver esse projeto. Mas, infelizmente, até agora
não tivemos nenhuma informação. Esse projeto não
foi debatido, discutido, não foi apresentado, e a minha
preocupação é com saúde. Por exemplo, como os hospitais de fronteira vão atuar, à luz das regras hoje efetivas de SUS em áreas onde atendemos não só nossos
conterrâneos, mas também nossos irmãos bolivianos,
paraguaios e de outros países? Esses hospitais merecem um tratamento diferenciado. Nós temos que ter
políticas diferenciadas de saúde na região de fronteira; educação; ensino de idiomas; reconhecimento de
cursos; o ir e vir das pessoas que vivem na região de
fronteira; projetos de desenvolvimento.
No meu Estado, por exemplo, a minha cidade,
Corumbá, tem um potencial mineral grande, tem um
potencial turístico grande, tem um potencial siderúrgico.
Por lá passa a futura hidrovia do Paraguai, hoje pouco
explorada. Ponta Porã é uma cidade voltada principalmente para o turismo. Acerca da região de fronteira com
o Paraguai, o agronegócio, a pecuária, a agricultura:
qual é o projeto que vamos desenvolver para a região
de fronteira para que as pessoas tenham emprego, tenham trabalho, tenham uma vida digna? Como é que
eu sobrevivo, morando em Ponta Porã, sendo proprietário, por exemplo, de um posto de gasolina, quando
do outro lado da avenida está o Paraguai, que vende
combustível a um preço menor do que o preço que eu
pratico dentro do território brasileiro, em Ponta Porã, a
quarenta metros do outro posto... Como é que a gente
justifica isso? Como é que tenho um comércio de um
lado da fronteira e, do outro lado, pelo diferencial existente, privilegio as pessoas que vivem no meu Estado
no sentido de comprar aquelas mercadorias que o seu
dia a dia exige do outro lado da fronteira?
Então, temos de ter políticas de fronteira diferenciadas também sob o ponto de vista de carga tributária até para não matar os mercados desenvolvidos a
duras penas nos Estados que fazem fronteira com os
países vizinhos ao Brasil.
A logística, a infraestrutra. Agora estamos olhando
a questão da Sul-ronteira, que vai integrar toda a região
de fronteira do Mato Grosso do Sul – a importância
sob o ponto de vista de integração econômica e social
dessa rodovia. Aqui foi dito e é importante também: temos de incentivar, temos de trazer os países vizinhos.
Não sou contra a que venhamos investir nos países
vizinhos. É importante. O Brasil não pode ser um País
muito melhor cercado de outros países que não têm
perspectivas. Temos de investir e marcar a presença
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brasileira intensamente no comércio, na infraestrutura,
na logística, na produção desses países.
Está aí o exemplo de Itaipu, Senador Osmar Dias:
a linha de transmissão para Assunção, projeto sobre
o rio Apa, a integração com uma região riquíssima do
Paraguai principalmente voltada para a agricultura; os
projetos com a Bolívia, o gás natural boliviano, a fábrica
de fertilizantes que foi deslocada da fronteira por causa
da instabilidade na Bolívia; o futuro polo gás-químico,
empreendimento binacional boliviano e brasileiro, tirando o polietileno, o eteno, o propano, o propeno, o
buteno , ou melhor dizendo, o etano, o propano e o
butano para fertilizantes, para a indústria plástica produzir o polietileno, para o gás de cozinha.
Precisamos definitivamente estudar o modelo de
desenvolvimento para regiões de fronteira, que olhe a
geração de emprego, que olhe a vocação da região de
fronteira, que olhe a logística, que olhe a educação,
que olhe a saúde, que olhe para o modelo, que crie
perspectivas para que aquelas pessoas não venham
a ser capturadas pelo narcotráfico, pelo contrabando,
pelo descaminho, como disse aqui o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O grande desafio da segurança pública no Brasil é
a fronteira ou, melhor dizendo, é região de fronteira. Se
não equacionarmos essa questão, não vamos resolver
o problema de segurança pública no Brasil, lamentavelmente. E com uma política externa competente de
atração desses países, de desenvolvimento dos países
vizinhos. Sem isso, Senador Mão Santa, não teremos
sucesso no combate ao crime organizado.
Tivemos uma vitória parcial agora, mas isso tudo
volta. O crime organizado se rearruma porque o problema na região de fronteira, lamentavelmente, não
foi resolvido ainda. Acho que talvez o maior desafio,
Presidente, Senador Heráclito Fortes, seja a questão
de uma lei de fronteira agressiva, rigorosa, que não
olhe só esses aspectos, olhe também as questões
indígenas.
É importante, mais do que nunca, a preservação das nossas etnias, como também dos produtores
que estão em área tituladas, que criaram seus filhos,
gerações de uma família, trabalhando na agricultura,
gerando empregos, gerando riqueza.
A compra de terras também por estrangeiros é
uma questão importante, e a gente tem tido poucas
oportunidades de aqui discutir esse assunto. Para mim,
esse é o desafio que se põe.
Quero, evidentemente, destacar as ações meritórias de repressão que, hoje, o Governo brasileiro já
implementa, especialmente lá no Paraguai, na região
de Ponta Porã, lá no assentamento Itamarati. Mas é
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pouco ainda. Nós precisamos avançar muito e precisamos da integração das várias polícias: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, no
caso do meu Estado, o Departamento de Operações
de Fronteira, além da Força Nacional.
Esse é o grande desafio que nós temos pela
frente. E, no meu ponto de vista – e até porque isso
foi falado longamente, durante os três meses, quatro
meses de campanha eleitoral –, nós precisamos dar
uma atenção especialíssima para a região de fronteira,
sem a qual não temos solução, não temos saída para
a segurança pública, o que aflige o dia a dia de todos
os brasileiros, brasileiras, cidadãos e cidadãs.
Por isso, Sr. Presidente, eu queria fazer esse registro, não poderia deixar de falar sobre esse assunto
tão importante para o Governo da Presidente Dilma e
para os próximos anos no Brasil. Se nós não atacarmos
isso como prioridade, infelizmente, vamos continuar
repetindo esses tristes espetáculos que prejudicam
muito a imagem do Brasil, num momento importante
para o nosso País, no momento em que o nosso País
se apresenta como um país atraente, um país que
recebe investimentos, um país que gera empregos,
um país que terá a Copa em 2014, as Olimpíadas em
2016. Portanto, uma projeção extraordinária, e temos
todas as condições necessárias para fazer frente a
esse desafio.
Não tenho dúvida nenhuma de que este Parlamento, na próxima legislatura, vai se dedicar de corpo
e alma a essa discussão, porque é uma discussão primordial, fundamental, para que efetivamente encontremos uma solução para as regiões de fronteira.
O Senador Mozarildo disse aqui que o Ministério
da Integração tem projetos nesse sentido. São emendas de faixa de fronteira, mas com um impacto muito
pequeno, Senador Mozarildo. São impactos menores,
que não vão mudar uma questão de fundo, que são
políticas públicas para a região de fronteira.
Então, acho que não podia deixar de destacar
esse tema, Sr. Presidente, e dizer a todos os Senadores
e Senadoras que eu, pessoalmente, falei bastante disso
na campanha eleitoral. Vou me dedicar prioritariamente,
olhando essa questão, do meu ponto de vista, crucial,
não só para o desenvolvimento do meu Estado e dos
países fronteiriços, mas também para equacionar uma
série de problemas que, lamentavelmente, a sociedade
brasileira tem enfrentado nos últimos anos.
Quero agradecer, Sr. Presidente, a paciência de V.
Exª, que me deu esta oportunidade de falar sobre um
tema tão palpitante, e agradecer também os apartes
das Srªs e dos Srs. Senadores.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Sobre a mesa, Medida Provisória.
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 916/2010,
do Primeiro– Secretário da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa, o Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza a União e
as entidades da administração pública federal indireta
a contratar, reciprocamente ou com fundo privado do
qual seja o Tesouro Nacional cotista único, a aquisição, alienação, cessão e permuta de ações, a cessão
de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados
para futuro aumento de capital, a cessão de alocação
prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão
do direito de preferência para a subscrição de ações
em aumentos de capital; autoriza a União a se abster
de adquirir ações em aumentos de capital de empresas em que possua participação acionária; altera a
Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 500, de 2010).
São os seguintes o ofício e o projeto:
Brasília, 7 de dezembro de 2010
Assunto: Envio de MPv para apreciação.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2010 (Medida
Provisória nº 500, de 2010), do Poder Executivo, aprovado na Sessão Plenária do dia 30-11-10, que “Autoriza
a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar, reciprocamente ou com fundo
privado do qual seja o Tesouro Nacional cotista único,
a aquisição, alienação, cessão e permuta de ações,
a cessão de créditos decorrentes de adiantamentos
efetuados para futuro aumento de capital, a cessão de
alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou
a cessão do direito de preferência para a subscrição
de ações em aumento de capital, autoriza a União a
se abster de adquirir ações em aumentos de capital
de empresas em que possua participação acionária;
altera a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008; e
dá outras providências”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 31, de 2001.
Remeto, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 1º
Secretário.

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57091

57092

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57093

57094

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57095

57096

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57097

57098

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57099

57100

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57101

57102

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57103

57104

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57105

57106

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57107

57108

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57109

57110

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57111

57112

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57113

57114

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57115

57116

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57117

57118

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57119

57120

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57121

57122

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57123

57124

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57125

57126

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57127

57128

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57129

57130

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57131

57132

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57133

57134

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57135

57136

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57137

57138

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57139

57140

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57141

57142

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57143

57144

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
nº 14, de 2010 (proveniente da Medida Provisória nº
500, de 2010), que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de
sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da presente
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Não há número regimental para a votação de matéria. Portanto, está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma
Funções Comissionadas Técnicas em cargos
em comissão; e altera as Leis nºs 8.460, de
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de
outubro de 2007.
1-A
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza
a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar, reciprocamente,
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro
Nacional cotista único, a aquisição, alienação,
cessão e permuta de ações, a cessão de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados
para futuro aumento de capital, a cessão de
alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência
para a subscrição de ações em aumentos de
capital; autoriza a União a se abster de adquirir
ações em aumentos de capital de empresas
em que possua participação acionária; altera
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008;
e dá outras providências.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da profissão de jornalista.
Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 87,
de 2008 (nº 1.871/2007, na Casa de origem,
do Deputado Edinho Bez), que inclui no Anexo
da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação,
o trecho rodoviário que especifica.
Parecer sob nº 1.476, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Cícero Lucena, CI)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe
sobre a advertência em rótulos de alimentos
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e bulas de medicamentos que contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Flávio Arns, CAS)
9
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob nº 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
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12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notificação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– 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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15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593, de 2009,
das Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns; e
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo
Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº
636, de 2009).
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
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18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas específicas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deficiência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
-Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
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XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
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1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipifica as
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipificar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráfico
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
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27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390,
DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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29
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175,
DE 2003–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
30
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316,
DE 2004–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
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do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2004–
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
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.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 266,
DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
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acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
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.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
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altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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38
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
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são que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
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res, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
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no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684 de
2007–Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008–COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especifica, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
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para limitar as exigências das instituições financeiras na concessão de financiamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007–COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
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Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oficiais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
55
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 834, de 2010, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, a fim de que tenham tramitação autônoma.
56
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Com a palavra o nobre Senador Augusto Botelho.

57158

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais um
absurdo está prestes a acontecer em Roraima. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
órgão federal, quer a ampliação de três Unidades de
Conservação que já existem no meu Estado. São elas:
Estação Ecológica de Maracá, que é uma ilha; Parque
Nacional do Viruá, e a Reserva Florestal do Parima.
Atualmente, menos de 10% do território do Estado, de um total de 224 mil quilômetros quadrados,
estão sob domínio do Governo Estadual. A maior parte
de nosso Estado, mais de 50%, já foi declarada área
de reservas indígenas e de conservação. De acordo
com o Instituto de Terras e Colonização de Roraima,
o Iteraima, o Estado de Roraima possui 224 mil km²,
sendo 28,51% de terras do Incra; 8,86% de unidades de
conservação; 45,40% de áreas de reservas indígenas;
1,23% de áreas do Exército; apenas 10,59% de terras
estaduais; e 5,41% de terras particulares.
Essa é mais uma trapalhada do Instituto Chico
Mendes, que, após muitas ameaças, só em outubro
deste ano desistiu temporariamente da criação da
nona Unidade de Conservação em Roraima, o projeto
ambiental que ficou batizado de Parque Nacional do
Lavrado e que, a princípio, seria criado na região da
Serra da Lua, no Município de Bonfim.
Já existem mais de dois milhões de hectares de
terras semelhantes a essa que eles querem criar dentro
das áreas indígenas. Ou seja, são mais de dois milhões
de hectares de lavrado dentro da área indígena. Então,
não precisa criar mais uma área. É mais para fazer confusão e para constranger. E, pior, se forem criar essa
área do lavrado, vão botar para fora algumas pessoas
que saíram há mais tempo da Raposa Serra do Sol
e conseguiram comprar terra lá. Não os que saíram
agora, não os que foram expulsos agora. Foi quando
começou apertar e tal, eles se afastaram de lá. Então,
vai mexer de novo com aquelas pessoas que já foram
ofendidas e sofreram muito com essa retirada.
O alívio do povo roraimense pela desistência da
criação da Reserva da Serra da Lua – não sei se é
desistência ou se é uma manobra temporária – durou
pouco. Agora, o mesmo Instituto Chico Mendes insiste
que é preciso ampliar essas outras três Unidades de
Conservação, que, com esse aumento, as três juntas
teriam 14% do total de área do meu Estado. Quero frisar que reservas indígenas e áreas de conservação já
ocupam mais da metade do território do meu Estado
de Roraima, Sr. Presidente.
Esse assunto ganhou destaque depois da realização de audiência pública organizada pelos Deputados
roraimenses na Comissão de Meio Ambiente e Desen-
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volvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados, e
depois, também, que o Estado entrou com uma liminar
para proibir que fosse feita uma audiência que fizeram
lá, sem muita divulgação, para discutir a ampliação
daquelas três áreas de reserva.
Durante a audiência dos Deputados, foram debatidos os critérios utilizados pela União, por meio dos
técnicos do ICMBio – Instituto Chico Mendes, para
ampliar e redefinir as Unidades de Conservação, Estação Ecológica de Maracá, Parque Nacional do Viruá
e Reserva Florestal de Parima.
Sr. Presidente, nós roraimenses sofremos várias
vezes, durante os últimos anos, as consequências das
decisões tomadas por burocratas, geralmente aqui de
Brasília ou de Estados mais desenvolvidos, que não
conhecem a realidade da Região Norte do País.
A discussão em torno da ampliação dessas Unidades de Conservação vai muito além apenas dos números e hectares de terra. É uma questão que passa pela
controvérsia em relação aos Municípios onde estão as
reservas. A população precisa ser ouvida, e é certo que
deve haver um grande debate até que sejam esgotadas
todas as questões que envolvem o assunto.
A população roraimense não aceita mais imposição de ampliações sucessivas de Unidades de Conservação ou de criação de novas áreas em Roraima.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que também é de Roraima e sabe, como eu,
do sofrimento por que passa o nosso povo com essas
histórias inventadas aqui nos gabinetes de Brasília.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Augusto Botelho, quero cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento, aliás mais um pronunciamento que
V. Exª faz em defesa do nosso Estado no que tange
a essas absurdas demarcações, uma hora, de terras
indígenas, outra hora, de unidades de conservação.
Depois da malvadeza cometida com a demarcação
da reserva indígena Raposa Serra do Sol – malvadeza por dois lados: para quem foi retirado de lá, e
é bom que se diga que 400 famílias foram retiradas
de lá, famílias que já estavam lá na terceira geração
e mais seis arrozeiros... Mas aí o grande movimento
dos “indigenistas” diz que eram apenas seis arrozeiros e, principalmente, mais 400 famílias. Essas pessoas foram retiradas e jogadas em Boa Vista, a capital
do Estado, e em suas proximidades, e V. Exª citou aí
“localizadas onde se pretende agora criar uma outra
reserva”. Agora é uma reserva do lavrado. Vamos traduzir o termo ‘lavrado’ para quem está ouvindo: são
campos naturais que têm menos árvores do que os cerrados do Centro-Oeste e se assemelham aos pampas
gaúchos. Pois bem, como não há árvores e índios lá,
estão inventando que é uma reserva para proteger o
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lavrado. Protegem as matas, protegem o lavrado, protegem tudo, menos a população que está lá pagando
há gerações para viver em um Estado distante, como
é o nosso Estado. Aliás, distante dos grandes centros,
porque, para nós, são os grandes centros que estão
distantes de lá. Não satisfeitos com isso, como houve
uma reação no período eleitoral, disseram que estava
suspensa a demarcação da reserva do lavrado. Não
está suspensa, está apenas engavetada para ser retomada daqui há pouco. Enquanto isso, para não dizer
que estão sendo criadas novas reservas, o Ministério
do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes,
propõe a ampliação de três reservas que já existem
lá. V. Exª já as nominou: Reserva de Maracá, Reserva
do Viruá e Reserva do Parima. Eu considero isso uma
molecagem contra o Estado de Roraima. Como houve
uma decisão do Supremo no que tange as reservas
indígenas, proibindo a ampliação de reservas já demarcadas, inclusive submetendo as reservas indígenas a
procedimentos que eram notórios, eram perfeitamente
compreensíveis, foi preciso que o Supremo amarrasse
19 recomendações, entre as quais a permissão para
que as Forças Armadas e a Polícia Federal possam
entrar livremente nas reservas indígenas. Quer dizer,
uma coisa que é óbvia teve que ser colocada como
recomendação do Supremo Tribunal Federal, para não
deixar margem para que portarias possam superar a
Constituição. Então, V. Exª faz um pronunciamento
oportuno. E quero dizer mais ainda, para esclarecer:
a ação que deu motivo à liminar concedida pelo juiz
federal de Roraima foi movida por um movimento chamado Movimento Pró-Roraima, que é da sociedade de
Roraima, que se organizou para reagir contra essas
medidas absurdas do Governo Federal. Espero que
esse período de malvadeza com o nosso Estado se
encerre agora, com a saída do Presidente Lula, e que a
Presidente Dilma possa olhar para Roraima, pensando,
assim: lá existem brasileiros e brasileiras que pagam
caro para serem brasileiros e brasileiras naquelas fronteiras e que precisam ser olhados com um olhar mais
humano. Aliás, é importante que a Presidente Dilma
examine o resultado da eleição presidencial agora,
que, aliás, repetiu o que aconteceu com o Presidente
Lula, no seu segundo mandato, quando ele perdeu lá
em Roraima, no primeiro e no segundo turno, para o
Geraldo Alckmin. Agora, a Presidente Dilma perdeu,
no primeiro turno, sem que ninguém fizesse campanha
para o candidato Serra. Ninguém! Nem o Governador,
que é do PSDB, fez campanha para ele, porque, pelas
pesquisas, já se via que a Dilma ia ganhar no primeiro
turno. Então, ele ficou quieto. Como a eleição foi para o
segundo turno e ele viu o resultado da votação espontânea do povo de Roraima, ele passou a fazer campanha
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para o Serra, e o Serra pedindo voto para ele. Mas o
resultado da eleição mostrou o quê? O Serra ganhou,
no primeiro turno, sem ninguém fazer campanha para
ele, porque foi o sentimento do povo roraimense contra as medidas do Governo Federal e do Presidente
Lula, que não atendeu sequer as coisas que ele pediu.
Porque ele pediu que nós fizéssemos uma comissão
temporária externa do Senado e outra da Câmara – e
eu disse aqui que o Relator foi o Senador Delcídio, que
é do PT. Apresentamos um relatório técnico-jurídico,
e esse relatório não foi acatado. Portanto, quero dizer
a V. Exª que estou completamente de acordo com o
pronunciamento de V. Exª. É preciso dar um basta a
isso aí. E olhe: a faixa de fronteira toda do Brasil, toda,
está, digamos assim, entupida de reservas indígenas,
de Unidades de Conservação. É preciso que o Brasil
olhe com mais carinho para a faixa de fronteira, notadamente para o nosso Estado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Sr Presidente Heráclito Fortes, nós roraimenses
sofremos várias vezes, durante os últimos anos, as consequências das decisões tomadas por burocratas que
não conhecem a realidade da Região Norte do País.
Será que a ampliação dessas três áreas de conservação em Roraima é realmente necessária? Eu
acredito que não, Sr. Presidente, e grande parte da
população de Roraima pensa como eu. Temos que
discutir melhor os parâmetros usados para tomar essa
decisão, pois a grande maioria da população do meu
Estado é contra. Roraima precisa de incentivos para
crescer, para se desenvolver, e precisamos de mais
recursos para investirmos, principalmente, na saúde
e na educação, que, no meu Estado, estão precárias.
Não é de áreas maiores de conservação que Roraima
e o Brasil precisam, Sr. Presidente.
O Estado de Roraima convive com os vários limites já impostos em relação às suas terras, e não é
mais admissível que o povo de Roraima, em especial
os que habitam os Municípios de Caracaraí, Alto Alegre e Amajari, seja penalizado com a perda de mais
áreas das suas terras.
Faço um apelo para que as autoridades responsáveis por tomar essa decisão ouçam a população do meu
Estado e levem em consideração que nós roraimenses
acreditamos não serem necessárias ampliações das
reservas já existentes em nosso Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Heráclito Fortes, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, fiz de minha vida uma missão:
pôr-me sempre a serviço de Pernambuco e do povo
pernambucano.
Por mais universal que seja a vocação de cada
um, como foi a de Joaquim Nabuco, cujo centenário de
morte estamos este ano celebrando, é na terra em que
nascemos que buscamos força, inspiração e alento.
Devo a Pernambuco e ao povo pernambucano não
apenas o que sou, mas tudo quanto, ao longo da minha
existência, conquistei em sucessivos mandatos.
Somos uma parcela do povo brasileiro que nada
negou ao Brasil. Em Pernambuco, não se forjou apenas
o sentimento da nacionalidade. Lá fincamos as raízes
do amor à liberdade.
Regamos com sangue de nossos mártires e heróis
as virtudes cívicas de todo o nosso povo. Tenho orgulho
de ser parte desta herança e a ela tenho procurado ser
fiel. A irredenção e o inconformismo pernambucanos
trazem a marca da obstinação.
O abolicionismo é, como no apostolado de Nabuco, a luta pela cidadania de todo o povo brasileiro e
não apenas parte dele.
Sr. Presidente, mais do que uma vocação, a vida
pública que abracei, há quase meio século, é um compromisso com o nosso povo e com suas instituições.
O Estado brasileiro tem necessariamente de se
transformar em uma estrutura democrática capaz de
proteger os fracos, dar condições de sobrevivência
com dignidade a todos e corrigir as injustiças, coibir
os abusos e punir os excessos.
Sr. Presidente, não pratico a política como um
mero exercício ou um simples desfrute de poder, que
é a forma mais mesquinha de exercê-la. Entendo-a
e a pratico como uma possibilidade de transformar o
poder para fazer dele um instrumento de justiça, de
igualdade e de bem-estar coletivo.
Aprecio a firmeza das convicções e, como acredito
no poder das ideias, sempre defendi o princípio de que
as convicções não são empecilho para o entendimento
e a conciliação. Na ausência dessas condições, a prática da política se transforma em um exercício estéril
do confronto, da denúncia e do impasse.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, se ao cabo de
todos esses anos, tivesse de tirar de minha própria vida
como homem público alguma conclusão que pudesse
ser útil aos que nela se iniciam, eu daria apenas um
conselho: devemos buscar sempre entre o que nos
separa aquilo que pode nos unir, porque, se queremos
viver juntos na divergência, que é o princípio vital da
democracia, estamos condenados a nos entender.
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Ocorrem-me tais observações, Sr. Presidente
Senador Heráclito Fortes, por considerar que episódios significativos incorporados à história brotaram da
capacidade de homens públicos de se anteciparem às
crises e, de modo sintônico, resolvê-las em sintonia
com as aspirações nacionais.
Fazer memória de fatos que se transformaram
em datas paradigmáticas serve, portanto, de pedagogia cívica e ajuda a iluminar o futuro que se nutre
do passado.
Dessa forma, os 25 anos da Nova República
permitem lembrar que o evangelho da conciliação
começou a ser escrito nas Gerais, berço de Tancredo
Neves, cuja vida e morte nos tornam protagonistas do
mais amplo e denso movimento de redemocratização
de toda a nossa história republicana.
Vale, Sr. Presidente, igualmente, anotar a coincidência de havermos celebrado duas décadas da Nova
República no mesmo instante em que transcorriam os
150 anos do Gabinete da Conciliação.
É bom lembrar que o Gabinete da Conciliação,
em 1853, em pleno Império, foi articulado e presidido
por notável pró-homem de Minas Gerais, Honório Hermeto Carneiro Leão, o famoso Marquês do Paraná,
que concebeu o Ministério da transição. Foi, portanto,
o estadista que muito contribuiu para que, em pleno
Império, as instituições fossem fortalecidas.
Tancredo Neves, certa feita fez questão de mencionar que admirava muito o Marquês do Paraná e revelara que, se tempo houvesse, gostaria de biografar
Honório Hermeto Carneiro Leão.
Conquanto, Sr. Presidente, sejam obviamente
distintos a moldura das circunstâncias e o tempo histórico, o Gabinete de Conciliação e a Nova República
são movimentos que se semelham. Ambos tinham
objetivos comuns de congraçar a Nação em torno de
ideias sem exigir das agremiações partidárias renúncias
a seus princípios, visando a aperfeiçoar as instituições
e construir uma sociedade compatível com as exigências do desenvolvimento e da justiça social.
A Nova República, insisto, Sr. Presidente, foi fruto de um amplo acordo aberto aos partidos políticos
e à sociedade civil, tendo como núcleo o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e a então
Frente Liberal.
A Frente Liberal, como V. Exªs se recordam, assim batizada pela imprensa, foi o movimento desencadeado pelos que divergiam da direção do Partido
Democrático Social, PDS, para evitar a imposição de
candidatura à Presidência da República que não resultasse de consulta prévia às bases do Partido nem fosse
representativa do sentimento de abertura política que
se instalara em nosso País. Assim nasceu o Partido da
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Frente Liberal, cujo Presidente de Honra foi Aureliano
Chaves, então Vice-Presidente da República.
Sr. Presidente, bem se vê, portanto, que o PFL,
hoje Democratas, brotou de um movimento histórico que
tornou possível a vitória da Aliança Democrática com a
chapa Tancredo Neves e José Sarney, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente da República.
No manifesto de criação do Partido, os seus signatários proclamavam:
A hora da reconstrução da democracia
deve ser a hora do reencontro e da conciliação,
indispensáveis à solução das graves dificuldades que nos afligem. Não há por que reviver
antagonismos que as novas realidades se incumbiram de superar.
Cumpre, por oportuno, relembrar o destemor,
a lucidez e, como diria Machado de Assis, o instinto
de nacionalidade que caracterizou os integrantes da
Aliança Democrática, formada por representantes de
diferentes Partidos – mas todos tinham um só objetivo: promover as mudanças exigidas pela sociedade
–, bem como recebeu o apoio de lídimas instituições
– Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, SBPC, imprensa, universidades e sindicatos, entre outras instituições
da sociedade civil.
Era indispensável concluir a transição do regime
autocrático para uma democracia sem adjetivos.
O percurso – é bom relembrar – havia sido encurtado com a promulgação da Emenda Constitucional nº 11, de 1978, resultado da chamada “Missão
Portela”, que autorizara a revogação dos atos institucionais e complementares, garantira a anistia, restabelecera as condições para a pluralidade partidária
e assegurara o livre funcionamento dos sindicatos,
entre outros dispositivos com reconhecidos avanços
político-institucionais.
Restava, contudo, dar forma ao movimento. Para
tanto, esteve sempre presente a convicção de “só a
coesão nacional em torno de valores comuns e permanentes pode garantir a soberania do País, assegurar
a paz, permitir o progresso econômico e promover a
justiça social”.
Assim foi, sob o “Compromisso com a Nação”, o
documento constitutivo desse pacto, que se estabeleceu, ao lado de preceitos doutrinários, objetivos programáticos essenciais para que o Brasil se reinserisse no
Estado Democrático de Direito e promovesse o encontro
entre o Governo e a sociedade mediante a adoção de
medidas no campo social, cultural e econômico.
Sr. Presidente, a brusca enfermidade que vitimou
o Presidente Tancredo Neves e o impossibilitou de as-
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sumir a Presidência da República traumatizou a Nação
e parecia toldar os horizontes do País.
Se é verdade que o falecimento de Tancredo
Neves causou enorme comoção, deixou, todavia, um
exemplo a nos inspirar e um programa a cumprir. O
“Compromisso com a Nação”, carta de princípios da
Aliança Democrática a que já me referi, assinado por
nomes não somente integrantes do Congresso Nacional, mas também por políticos dos mais diferentes
matizes partidários.
Por isso, não poderia deixar, neste momento, de
me reportar a tantos quantos se interessaram pela
causa nacional que, naquele momento, significava o
retorno ao pleno Estado de direito.
É de ressaltar também, por dever de justiça, a
exemplaridade de gestos e ações de seu companheiro
de jornada, o Senador José Sarney. Investido na suprema magistratura do País, o então Vice-Presidente
transformou o “Compromisso com a Nação” na bíblia do
Governo, adaptando o texto às mudanças do contexto
e enfrentando sem pompa as circunstâncias.
Empossado no cargo pelo Congresso Nacional,
sua primeira atitude foi referendar o Ministério que Tancredo escolhera e recomendar-lhe o pleno cumprimento
de todas as diretrizes que o Presidente deixara fixadas,
cuidando para que nenhuma só letra ou vírgula fosse
tirada sem que tudo se cumprisse, segundo prescreve
o evangelista Mateus.
Srªs e Srs. Senadores, dentre os objetivos fundamentais alcançados, impõe-se sobrelevar a convocação da Constituinte por intermédio de mensagem
do Presidente José Sarney ao Congresso Nacional,
de que resultou a Carta de outubro de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”, na expressão de Ulysses
Guimarães.
Com ela, encerramos um longo, todavia exitoso,
processo que assegurou ao País viver sob autêntico
Estado Democrático de Direito, restaurando ou – perdoem-me a hipérbole – instaurando a verdadeira democracia em nosso País.
A nossa transição para a democracia – ouso
afirmar sem receio de contestação – foi, na segunda
metade do século XX, tanto em extensão quanto em
densidade, a mais bem sucedida, quando comparada
com a da Espanha, cujos cânones foram fixados nos
chamados Pactos de La Moncloa. As mudanças econômicas e as transformações sociais realizadas até
aqui contudo não esgotam o caminho indispensável
para a adaptação do Brasil às novas exigências de
um processo de mundialização em que a competição
e a integração se tornaram inevitáveis.
Ensina a filosofia, não desacompanhada da sociologia e da história, que ao desatar o nó da democracia
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novas demandas emergem com intensidade e não há
outra resposta senão aprofundar em sua essencialidade o exercício da democracia. Enfim, como se diz
amiúde, os problemas da democracia exigem sempre
mais democracia.
Assim é que é preciso agora completar a obra
iniciada, o que pressupõe a reforma de nossa estrutura político-institucional, opinião que expomos insistentemente antes mesmo da realização do plebiscito
de 21 de abril de 1993, no qual o povo se pronunciou
pela manutenção do regime republicano e do sistema presidencialista. Isso implica a necessidade de se
promover a refundação do Estado, o que quer dizer
também republicanizar a República, consoante disse
certa feita Joaquim Murtinho, e buscar fortalecer as
instituições, sobretudo o sistema federativo.
Não se trata apenas de operar algumas mudanças
formais e limitadas deste ou daquele poder. É preciso
algo mais abrangente e profundo em relação aos três
ramos do Governo.
Urge pois uma reforma política e, mais do que
política, institucional que implique concomitantemente
a alteração dos mecanismos decisórios da representação política para que possamos, a partir daí, consumar
a reforma do próprio Legislativo, tornando-o mais ágil
e ajustável, em consonância com as mudanças que
se operam na sociedade.
O mesmo se pode dizer com relação ao Judiciário.
Tão importante quanto dinamizar e tornar mais acessível a prestação jurisdicional é o desafio de ajustar a
lei aos imperativos da Justiça sem que isso implique
diminuir o respeito ao devido processo legal e ao direito
de defesa. Para isso, é imprescindível que os órgãos
da Justiça tenham poder decisório mais eficiente, com
autonomia na garantia efetiva dos direitos coletivos,
quer no campo econômico, quer no campo social.
No âmbito do Executivo, temos de tornar mais
eficiente a capacidade de operação das diferentes
áreas em que se exige a proteção e a intervenção do
Estado não em favor do seu próprio fortalecimento,
mas da tutela dos direitos do cidadão, definindo suas
atividades em setores de atuação direta e, ao mesmo
tempo, estabelecendo o exercício de um poder regulatório ágil e célere.
Outro ponto relevante é a reforma dos três sistemas do regime democrático: o sistema eleitoral, o
sistema partidário e o sistema de governo. É preciso
compatibilizar o sistema eleitoral e o sistema partidário com o objetivo de garantir a representatividade e
melhorar a governabilidade.
No sistema eleitoral não basta a existência de
um processo estável e permanente que ponha fim à
prática da elaboração de uma nova lei para cada elei-
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ção. Devemos mudar o próprio modelo proporcional de
listas abertas, hoje existente apenas em dois países
no mundo, um dos quais o Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, evitar a
descaracterização e o consequente comprometimento do quadro partidário, é uma grande tarefa que nos
cabe. Para tanto, faz-se necessário escolher entre as
inúmeras modalidades e alternativas de correção que
estão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo aquela que evite a proliferação desenfreada dos partidos
políticos. E, mais do que isso, temos que discutir que
papel queremos atribuir aos partidos, na vertebração
do processo democrático.
A propósito, em entrevista concedida no Brasil, em 1993, o Professor Maurice Duverger chamou
atenção para o problema ao dizer: “O Brasil só será
uma grande potência no dia em que for uma grande
democracia e só será uma grande democracia no dia
em que tiver partidos num sistema partidário forte e
estruturado”.
Ao mesmo tempo, é necessário que o próprio
período eleitoral e os métodos de financiamento, tanto das eleições quanto dos partidos, sejam ajustados
à rotina da vida civil, para que não se perturbe a normalidade do exercício da cidadania.
O sistema de governo que resultará naturalmente
desses novos modelos terá de se ajustar às exigências
da democracia participativa em que as normas, as regras e a própria atuação do Poder Público respondem
à cidadania, servindo à sociedade e não se servindo
da sociedade. Esse enfoque implica um sistema tributário simplificado, não regressivo e correspondente à
capacidade contributiva do cidadão.
Tais medidas, Sr. Presidente, teriam enorme efeito não só no sistema político, mas igualmente na vida
cultural, social, econômica do País e em sua plena
inserção na comunidade internacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Padre
Vieira, cidadão de dois mundos, ensina no Sermão da
Sexagésima: “O pregar que é falar faz-se com a boca;
o pregar que é semear faz-se com a mão. Para falar
ao vento, bastam palavras; para falar ao coração, são
necessárias obras.”
E explica: “A razão disso é porque as obras veemse”. Ou seja, na vida pública ocorre o mesmo que na
vida religiosa. O essencial não está só na profissão do
credo, mas na prática das obras.
Empenhei-me, por isso mesmo, toda a minha vida
em edificar um vasto acervo de obras de forma silenciosa e, por vezes, através de ação coletiva de que muito
me orgulho, sem buscar loas ou reconhecimento. Tal
não me impede, contudo, de expressar que muito mais
poderia ter feito em prol de Pernambuco, onde tenho
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os olhos cravados, e do Nordeste, marcado pela mal
sofrida desigualdade entre o Sul e o Sudeste e ainda
pendente do indispensável apoio da União.
Descobri desde cedo que a menor e a melhor
escola está na família, a qual João Paulo II chamou
de “igreja doméstica”. Recebi, na casa de meus pais,
sempre presentes na minha memória, a indispensável
profissão de fé. Entendi o significado do amor como
doação e do silêncio como pedagogia do recolhimento
e da interioridade.
Com Anna Maria, minha esposa, sempre ao meu
lado desde o tempo de vida universitária, construímos
família. A ela devo inspiração em diferentes instantes
da vida, a plena capacidade de renúncia dedicada à
solicitude na educação dos filhos. Seu exemplo floresce
em Gisela e Joel Sant’Ana, Maria Cristiana e Domingos
Guimarães, João Maurício e Carol, filhos, genros, nora
e nos netos – João Pedro, Luíza, Maria Isabel e Marco
Antônio –, que logo intuíram o que representa ter um
pai e um avô político, devendo, portanto, dedicar-se a
todos e não só à família.
Sr. Presidente, ensina Santo Ambrósio que não
há dever mais urgente do que o de agradecer. A Deus
agradeço Seus elevados desígnios; ao povo pernambucano, agradeço igualmente o privilégio de, nos últimos quarenta anos, tê-lo representado nos mais
altos foros do País: Assembleia Legislativa, Câmara
dos Deputados, Governo do Estado, Senado Federal,
Ministério da Educação, Gabinete‑Civil da Presidência da República e Vice-Presidente da República em
dois mandatos, ao tempo em que governava o País,
de forma lúcida e competente, o Professor Fernando
Henrique Cardoso.
Agradeço aos que, sendo correligionários, honraram-me com a sua amizade. Agradeço aos que, sendo
adversários, honraram-me com a sua generosidade.
E agradeço, igualmente, aos que, não sendo correligionários nem adversários, honraram-me com a sua
solidariedade.
O Brasil não se modernizará apenas com reformas econômicas, nem progredirá, a meu ver, somente
com mudanças sociais. O processo de transformação
do País passa, sobretudo, pelas reformas políticas.
Sr. Presidente, a democracia, sabemos, é o regime político que deve se caracterizar pela contínua
capacidade da resposta às preferências dos seus cidadãos, considerados politicamente iguais. São esses
requisitos que ainda hoje nos faltam, porque poucas
vezes houve no Brasil compatibilidade entre discurso
e ação política.
A política, já houve quem dissesse, é a arte do
possível e desejável, por ser a arte de materializar o
que é aparentemente impossível. Há, malgrado, con-
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tinuados e expressivos avanços, ainda um largo território precisamos percorrer.
Se formos capazes de renunciar ao imobilismo,
seremos também capazes de ampliar os horizontes
de nossa pátria.
Encerro, portanto, minhas palavras, com a convicção...
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não,
com o maior prazer, ouço o nobre líder José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Marco Maciel, estava aqui ouvindo sua palavra numa
dissertação muito bem colocada sobre um pedaço da
história política recente do País, de que V. Exª foi protagonista, e protagonista exemplar. V. Exª foi Governador
de Pernambuco, Deputado Estadual, Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro de
Estado, Vice-Presidente da República e vai nos deixar
por um período, vai fazer muita falta a esta Casa. Evidentemente, evidentemente vai continuar sendo um
dos expoentes do nosso
Partido e um dos guias do nosso Partido. V. Exª,
com a dissertação que faz, de certa forma, pontua a
sua presença como observador privilegiado em momentos importantes da vida pública como a transição
democrática que vivemos juntos quando criamos juntos
a Frente Liberal, que ensejou em seguida a criação do
PFL. Muitas pessoas... Eu acho importante fazer uma
reflexão neste momento, Senador Marco Maciel, sobre
o seu papel naquele momento. V. Exª foi protagonista
importante da transição democrática, porque teve a
coragem de ir à luta – V. Exª é homem discreto, mas de
coragem cívica que eu atesto. V. Exª foi à luta, abrindo
dissidência em nosso Partido, o PDS, viabilizando a
transição com uma candidatura que tinha claro compromisso com as eleições diretas para Presidência da
República: a candidatura de Tancredo Neves. O outro
candidato não tinha esse compromisso. Ele ia ganhar,
como ganhou na convenção, mas não ia fazer o que o
Brasil assistiu em seguida: pelo legado de Tancredo,
operado por Sarney, o caminho aberto para a eleição
direta para Presidência da República, que ensejou
inclusive isto que acontece hoje: um Brasil moderno,
democrático, com reformas econômicas postas, aparecendo ao mundo como uma potência. E tudo isso
decorrente de quê? De atitudes políticas construídas
por mãos que tiveram coragem, competência e experiência. E é o que V. Exª revela nesse seu discurso de
prestação de contas. E eu quero sublinhar – V. Exª, en
passant, citou esse fato – o seu papel como protagonista
central. V. Exª, Aureliano Chaves, Jorge Bornhausen e,
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em seguida, eu como Governador também entrei nesse circuito e tive um papel. Eu era Governador e tive
também a coragem de, rompendo com o meu Partido,
pagar um preço alto: todos os recursos prometidos ao
meu Estado foram cortados; todas as benesses oferecidas e pactuadas com o meu Estado foram cortadas.
Mas eu achei que valeria a pena perder aquilo tudo,
para ensejar a eleição direta para Presidente da República e fazer com que o Brasil acontecesse. E o Brasil
aconteceu. Então, quero destacar de forma especial,
entre os feitos da sua vida pública, homem honesto
de conduta irretocável – ninguém fala mal de Marco
Maciel. Você pode fazer mil considerações a respeito
de Marco Maciel, não gostar dele, porque ele é isso,
é aquilo; porque ele é o mapa do Chile ou porque ele
tem pouco cabelo. Agora, Marco Maciel faltar com o
padrão ético, jamais! Faltar com os princípios básicos
da correção na vida pública com seus companheiros,
jamais! Então, quero fazer o devido registro da figura
pública, política de Marco Maciel, que ficou apenas en
passant revelada. Mas é importante, neste momento
em que V. Exª fala ao Senado – e não vai falar, muitas
vezes, mais ainda –, que isso seja devidamente destacado para que os Anais da Casa faça o devido registro
da qualidade do homem público, que é Marco Maciel,
que tem enormes serviços prestados a Pernambuco,
ao Brasil, à Câmara dos Deputados, ao Senado, mas,
fundamentalmente, à democracia brasileira. Cumprimentos a V. Exª com o meu apreço reiterado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre Líder, Senador José Agripino, sabemos que os amigos
são sempre generosos. E a expressão da sua manifestação reflete a amizade que nos une e a admiração
que tenho pela sua pessoa, até porque estivemos juntos, como V.Exª lembrou há pouco, em episódios relativamente importantes da política brasileira, sobretudo
aquelas voltadas para o retorno do chamado Estado
Democrático de Direito. E V. Exª fez questão de salientar quantos participaram desse compromisso com a
Nação, que redundou na eleição do Presidente Tancredo Neves, tendo como Vice-Presidente José Sarney e,
posteriormente, na Constituição de 1988, que é certamente, como disse certa feita Ulysses Guimarães, não
somente a “Constituição cidadã”, mas a Constituição
que permitiu que o Brasil passasse a praticar, em sua
plenitude, uma democracia sem adjetivos.
Certa feita, o Presidente Geisel disse que, no
Brasil, praticávamos uma democracia relativa. E ele
mesmo fez questão de dizer: “O ideal não é isso; o
ideal é que tenhamos democracia sem adjetivos”. E
o que conseguimos com a Constituição de 1988 foi
justamente ver instaurada no País a democracia em
toda a sua plenitude. E a Constituição de 1988 está
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avançando de sorte que seus dispositivos sejam devidamente regulamentados e a Nação se afirme como
uma democracia no pleno exercício da palavra.
V. Exª citou nomes que integraram o movimento
como Jorge Bornhausen, que presidiu o nosso Partido,
como Hugo Napoleão, que está retornando à Câmara dos Deputados após haver governado seu Estado,
o Piauí, assim como outras lideranças que, naquele
instante, se associaram àquela jornada que permitiu
dar ao País a plenitude democrática.
Portanto, Senador José Agripino, gostaria de aproveitar para cumprimentá-lo, mais uma vez, pelo desempenho de V. Exª no exercício da Liderança do nosso
Partido e também pela belíssima vitória que obteve no
seu Estado, com a vitória não somente da Senadora
Rosalba Ciarlini, mas igualmente com a reeleição de
V. Exª para o Senado da República, continuando, assim, a honrar as tradições do seu povo. V. Exª herdou o
exemplo de seu pai, Tarcísio Maia, pessoa com quem
tive oportunidade de conviver e, mais do que isso, que
aprendi a admirar. Era não somente alguém que tinha
uma grande visão política, mas também uma percepção
muito aguda da economia brasileira. Por isso deixou
uma vasta obra no seu Estado e é exemplo em todo o
País, nas diferentes funções que exerceu.
Portanto, meus agradecimentos a V. Exª.
Ouço, com satisfação, o Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Marco
Maciel, o Senador José Agripino, com essa competência que marca os seus pronunciamentos, conseguiu
sintetizar, falando de maneira muito ampla, o seu trabalho, a sua contribuição para que o Brasil evoluísse
dos idos não tão democráticos dos anos 50, talvez, por
aí, até o momento atual. A presença de V. Exª nesse
período, nesse momento, nesse instante contemporâneo do País, foi muito bem relembrado pelo Senador José Agripino. Eu gostaria apenas de acrescentar
algo que me parece muito importante, já que somos
vizinhos nordestinos, de um Estado pequeno, que teve
como origem, que veio de lá, veio de Pernambuco. V.
Exª não apenas fez esse trabalho magnífico de juntar
o País naquilo que era o mais importante, o processo democrático, o processo de desenvolvimento, mas
V. Exª teve uma influência muito grande em juntar o
Nordeste. Aquele Nordeste em torno de Pernambuco,
que tinha se separado de Pernambuco, V. Exª, de certa
forma, juntou de novo. Em Alagoas, por exemplo, a sua
influência cultural, a sua influência política no meu Estado é algo que acontece até hoje. Costumo dizer que
Alagoas cometeu um erro histórico muito grande: ter
se separado muito cedo de Pernambuco. Poderia ter
demorado um pouco mais, para ficar mais perspicaz,
para ficar mais inteligente, com um nível cultural mais
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adequado à superação das dificuldade que o Nordeste
vive como um todo.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – V. Exª
tem razão.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador, Alagoas lhe traz um abraço aqui em meu nome e V. Exª,
enquanto Governador do Estado, enquanto Senador
da República, enquanto participante do Governo Federal, teve uma contribuição, uma dedicação muito
grande para que o Nordeste se entendesse, para que
o Nordeste tivesse uma participação una e pudesse
superar, só assim, as dificuldades imensas que aquela região vive. Parabéns e seja feliz no caminho que
o espera.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado a V. Exª, Senador João Tenório. Quero cumprimentá-lo também pelo trabalho que exerce como
Senador da República, representando Alagoas, um
Estado vizinho de Pernambuco com o qual temos um
convívio muito intenso.
Lamento que fatos da história nos separaram
posteriormente. Pernambuco foi um Estado que pagou muito alto pelo seu irredentismo, quer na Revolução Pernambucana de 1817, quer na Confederação
do Equador de 1824. De alguma forma, pagamos alto
por nosso irredentismo. Mas o que importa é que, em
que pesem as vicissitudes que o Estado atravessou
durante o período da Monarquia, conseguimos nos
manter como Estado único. Graças, talvez, a José
Bonifácio, grande político do Império, conseguimos
manter a unidade nacional, meta que ele tanto buscou e alcançou.
Ouço, com satisfação, agora, o nobre Senador
Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Marco Maciel, ouvi atentamente o discurso de V. Exª,
que faz uma retrospectiva de sua atuação política, assim como também ouvi os aparteantes que me antecederam. Todos eles, naturalmente, enaltecem a figura
política de V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado. V. Exª é muito generoso.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Nenhum
de nós desconhece isso. Nenhum de nós ignora a sua
sabedoria política, a sua honestidade, que V. Exª é
uma pessoa que transita entre todos de forma altiva,
sem que nunca, na sua história política, tenha surgido esse ou aquele comentário, como bem enfocou o
nosso Líder. Eu aprendi a conviver com V. Exª nesses
últimos anos e a observar a sua inteligência, a sua sagacidade, a sua têmpera em observar, em participar,
mas dando a sua opinião sempre abalizada em fatos
e no conhecimento político naturalmente acumulado
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por essas suas passagens pelo Congresso Nacional,
pela Vice-Presidência da República, pelo Estado de
Pernambuco, pela Presidência da Câmara, pelas Lideranças que exerceu no decorrer da sua vida pública.
Quero, portanto, me associar aos que me antecederam nos apartes, engrandecê-lo pela sua vida política,
até aqui pautada nesses princípios de honestidade e
de honradez, e dizer que foi uma experiência feliz a
convivência que tivemos aqui, tanto no nosso Partido
como aqui no Senado, com V. Exª. Fico honrado em ter
privado, em alguns momentos, da convivência diária e
dizer que o discurso de V. Exª é uma história que V. Exª
faz da vida política dos últimos tempos de que V. Exª
foi partícipe, sempre com muita efetividade, como um
partícipe efetivo nas decisões nacionais. Então, louvo a
sua coragem, as suas decisões e a forma como V. Exª
conduz a sua vida pública e nos externa aqui algumas
passagens dela. Meus parabéns a V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Adelmir Santana. Devo dizer
que V. Exª e o Senador João Tenório são empresários
que aqui chegaram e demonstraram também sua capacidade política.
Tanto V. Exª quanto o Senador João Tenório estão contribuindo, e muito, para os debates no Senado
Federal e criando condições, portanto, para uma participação cada vez maior do Congresso Nacional nas
grandes decisões do País.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Por isso,
quero cumprimentar V. Exª pelo desempenho no exercício do mandato no Senado, assim como o Senador
João Tenório.
Ouço agora, com satisfação, o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – E vou fazer
até uma revelação: fui colega do pai dele na Câmara
dos Deputados, ao tempo em que Roraima era Território
e não tinha obtido ainda a sua emancipação.
Com a palavra, portanto, o Senador Augusto
Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Muito
obrigado, Senador. Devo dizer que a sua reputação eu
já conheço desde o tempo em que o meu pai era vivo
e me falava boas referências de V. Exª, o que eu apenas confirmei aqui com a convivência. E procurei me
guiar e conversar... Lembre que eu sempre procurava
o senhor quando eu tinha alguma dúvida sobre algum
assunto, para me orientar aqui dentro. E eu gostaria
de dizer que a Nação brasileira vai perder uma pes-
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soa que estuda as leis, que estuda as Constituições
aqui dentro nesse período. Sei que, quando o senhor
estiver na outra atividade, vai continuar sendo um estudioso. Mas lamento a perda, para o Brasil, de V. Exª
dentro desta Casa. Esse discurso de V. Exª, que mostra
o seu espírito democrático, a sua participação na formação dessa democracia de que hoje desfrutamos...
Cada vez que V. Exª fala desta tribuna nós recebemos
uma aula de história, de civismo. E, principalmente, eu
não conhecia um lado do senhor: o seu lado humano,
religioso. Foi V. Exª quem me levou a participar das
missas realizadas para os Parlamentares de vez em
quando aqui. Minha admiração por V. Exª aumentou
mais quando descobri seu lado cristão e religioso. Sei
que V. Exª vai continuar ajudando o Brasil com o seu
conhecimento e com a sua sabedoria e espero que
Pernambuco o mande de volta de novo para cá, para
continuar o trabalho.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre
Senador Augusto Botelho, agradeço, entre desvanecido e sensibilizado, a V. Exª pelas palavras, visto que
nossas ligações de amizade são muito antigas – desde
quando conheci seu pai, que desempenhou dignamente
o mandato de Deputado Federal. V. Exª, eleito Senador, trouxe a contribuição do seu Estado, do Estado
de Roraima, que tende a ter um maior protagonismo
no Norte do País.
Quero aproveitar a ocasião para cumprimentá-lo
pela forma competente com que V. Exª desempenha o
mandato, contribuindo, assim, para que conheçamos
melhor o que significa o Estado de Roraima e sua vocação, quer econômica, quer social, quer política.
Concederia o aparte ao Senador Delcídio Amaral.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador, um
aparte.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – A seguir,
concederei a palavra ao Senador Mão Santa e, posteriormente, ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Meu
caro Senador Marco Maciel, eu não poderia deixar de
fazer um registro especialmente no dia de hoje, depois
do discurso de V. Exª. Não tenha dúvida nenhuma: V.
Exª é um dos homens públicos que mais honrou esta
Casa e honrou o País. V. Exª foi tudo o que um homem
público pode conquistar: Parlamentar, Governador de
Estado, Ministro de Estado, Vice-Presidente da República. Sempre colocou o talento de V. Exª, a vida
absolutamente correta, a sua inteligência, o caráter,
a correção, não só representando bem o Estado de
V. Exª, Pernambuco, como também representando o
Brasil, com dignidade, com espírito público, republicanamente, e trabalhando, acima de tudo, pela cidadania
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no nosso País. Eu não podia deixar de destacar o papel de V. Exª em todo o processo político brasileiro, por
tudo, por todos os desafios que enfrentou. Para todos
nós aqui, que somos talvez iniciantes na política em
função da sua sabedoria e experiência, é uma honra
muito grande tê-lo aqui conosco. Nós aprendemos muitas coisas com V. Exª, porque são poucos os homens
públicos que passaram pelos postos e fizeram todo o
trabalho que V. Exª desenvolveu ao longo de sua vida,
e sempre humilde, sempre tratando as pessoas com
absoluto respeito. Eu nunca ouvi aqui uma alteração
de voz, mas sempre trabalhando da forma como pautou todas as atividades de V. Exª, no bom senso, na
lucidez, no convencimento, e com Deus no coração
também. Eu sei que V. Exª é um devoto, é um homem
que tem, na religião, o caminho, a luz. Então, eu não
poderia, Senador Marco Maciel, deixar de fazer este
registro. O nosso respeito, as nossas homenagens e
a alegria de tê-lo aqui entre nós, no Senado Federal,
transmitindo experiência, transmitindo dignidade, espírito público e, acima de tudo, respeito pelo Estado
de V. Exª e pelo País. Eu não podia deixar de registrar
isso e agradecê-lo por tudo aquilo que V. Exª fez e
fará, eu não tenho dúvida nenhuma. A vida continua,
a política continua, e eu não tenho dúvida nenhuma
de que V. Exª, por toda a experiência e sabedoria que
tem, terá novos desafios pela frente. Eu quero, mais
do que nunca, Presidente, aqui, em nome do meu
Estado, Mato Grosso do Sul, fazer esta homenagem,
aproveitando também que aqui, coincidentemente,
temos a presença de três Vereadores lá do Município
de Sete Quedas, onde começa a Região Centro-Oeste
brasileira, lá na divisa com o nosso querido Paraguai.
Trata-se do Vereador Claudelino Parreira, ali do lado
direito; do Vereador Miro, que é o Presidente da Câmara de Vereadores de Sete Quedas; e também de
Paulo Caixa, outro Vereador. Eles estiveram aqui defendendo os interesses da sua cidade, do seu Estado,
e hoje, coincidentemente, estão aqui no dia em que V.
Exª faz esse discurso.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Ao senhor, Senador Marco Maciel, que Deus o ilumine, que
Deus o abençoe sempre, que V. Exª continue sendo
esse exemplo de homem público e continue trabalhando pelo seu Estado, o valoroso Pernambuco, e pelo
Brasil. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito obrigado, nobre Senador Delcídio Amaral, pelo generoso
depoimento que V. Exª produziu a meu respeito. Quero
dizer o quanto aprecio o trabalho de V. Exª no Senado,
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como também em outras funções que, como homem
público e empresário teve oportunidade de cumprir.
Desejo agora ouvir a palavra ao nobre Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – A história tem
seus caprichos, e eu tenho a convicção de que faz
parte da história de Pernambuco. O País viu tombar,
em um pleito eleitoral, Joaquim Nabuco. Aí é que ele
cresceu, aí é que o mundo aprendeu, aí é que o Brasil
aprendeu. A luta dele para fazer surgir a liberdade dos
escravos... Se ele não tivesse tombado, talvez tivesse
ficado na insensibilidade. Ele foi vítima dos poderosos, dos donos dos escravos, do dono da imprensa,
e tombou aí. Gilberto Freyre também foi o primeiro a
relatar essas injustiças sociais lá do seu Pernambuco.
E V. Exª é isto: cai crescendo mais, porque, se há uma
pessoa fundamental na reconstrução dessa redemocratização, foi V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – V. Exª, com aquela
história de Pernambuco, Estado revolucionário, mas V.
Exª trouxe a prudência. V. Exª, sem dúvida nenhuma,
ficou justamente com o grupo que criou a Frente Liberal,
que garantiu o Tancredo, que simulou pela redemocratização; Sarney, com sua paciência. E V. Exª faz parte
do melhor time de nossa história do Brasil. Aí o Michel
Temer pode ser dar por feliz, porque ele não precisa
buscar exemplos em outras histórias, em outros países. Ô País rico em bons Vice-Presidentes! Começou
logo na República. O Marechal Floriano era mais forte
do que o Deodoro, e por aí vai. Quem se esquece de
Aureliano Chaves, também um dos que se sacrificou,
como V. Exª, pela redemocratização? A grandeza do
próprio Vice Sarney, do Itamar, e V. Exª. V. Exª assumiu 87 vezes a República do Brasil. Que exemplo de
grandeza, dignidade e tudo! Sou de Pernambuco, e V.
Exª fez escola. Eu governei o Piauí e tinha um auxiliar que foi seu auxiliar, Dr. Gil Borges. Ele trabalhava
numa empresa de laticínio do Estado e todo o tempo
me fazia relembrar o valor do senhor como executivo,
como homem de trabalho. Pelas madrugadas e tudo, o
senhor estava a postos. Quer dizer, o senhor fez escola. Tenho um irmão lá em Pernambuco que gosta mais
do senhor do que de mim, o Paulo de Tarso Moraes e
Souza. São apaixonados esses pernambucanos pela
firmeza, pela decência. Assim é um amigo íntimo da
minha cidade, Gabriel Bacelar, e eu quero estar incluído entre eles. Então, eu quero dizer o seguinte:
é comum, na vida pública, o sujeito sair com apelido.
Esse negócio de Chile é uma besteira. Não é, não. O
apelido do senhor é o seguinte: como está encantado
no fundo do mar Ulysses, o “senhor da diretas”; como
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Simon Bolívar, El Libertador; o senhor é o “senhor virtude” da democracia brasileira e do mundo.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agradeço ao nobre Senador Mão Santa o aparte que V. Exª
me ofereceu.
Eu gostaria de conceder agora um aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares. E, a seguir, ao Senador Sérgio Guerra, Presidente do PSDB.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Marco Maciel, sei que V. Exª ainda não
está fazendo o discurso de despedida, a não ser que
eu esteja enganado, porque V. Exª ainda terá algum
tempo nesta Casa para fazer, em uma sessão mais
participativa, com a presença de mais Senadores e
Senadoras, uma despedida em alto estilo, de vez que
a sua passagem pelo Congresso Nacional, tanto na
Câmara como no Senado, demonstrou as suas qualidades como homem público, como cidadão, como
amigo, sempre cordial no trato com os seus colegas de
trabalho, respeitando, democraticamente, as posições
assumidas, muitas das quais não estando de acordo
com as suas opiniões, divergindo de forma democrática e respeitosa. A marca principal da sua passagem
é o estudo, o estudo pormenorizado de tudo quanto
fosse importante para a vida da Nação. V. Exª é um
especialista em assuntos da vida partidária, da vida
eleitoral, e deu um contributo importante, na Comissão
de Justiça, para a realização de muitas mudanças no
sistema eleitoral deste País, as quais não se efetivaram
como nós esperávamos porque, infelizmente, a Câmara
dos Deputados ainda não se debruçou, de forma séria,
sobre os assuntos aqui tratados no Senado Federal,
onde V. Exª teve grande participação. Tenho certeza
de que, ao longo da sua vida, os brasileiros notaram
que a sua atuação tem sido marcada por uma preocupação com a seriedade na aplicação do dinheiro do
povo. Não houve uma falta, um deslize, um ato com
que V. Exª pudesse envergonhar o seu Estado, o seu
povo, a sua família. A sua vida é a sua história, e a sua
história é um livro aberto, onde todos os brasileiros puderam acompanhar e, certamente, se orgulhar de tudo
quanto V. Exª fez como político, como Governador que
foi do seu Estado, como Deputado Federal. Também
foi Deputado Estadual, Senador?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Exatamente.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Então, V. Exª teve uma carreira brilhante. Foi
Vice-Presidente da República, foi Ministro da Educação, Ministro da Casa Civil. Teve uma carreira brilhante. Em todos os lugares por que V. Exª passou, deixou
a sua marca, a marca da tranquilidade, da segurança
no trabalho, do respeito ao ser humano, do respeito às
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pessoas que trabalhavam com V. Exª. Portanto, merece
elogios. Eu estou aqui no Senado há 16 anos e há 15
anos, no PSB. Nesses 15 anos, o PSB faz oposição a
V. Exª em Pernambuco, mas em nenhum momento eu
ouvi de companheiros nossos de Partido qualquer comentário desairoso sobre a sua conduta como homem
público. Disso V. Exª pode se orgulhar. O Governador
Eduardo Campos faz oposição a V. Exª, mas é uma
oposição respeitosa, respeitando sempre o homem
público Marco Maciel. Por isso, meus parabéns. V. Exª
não está se despedindo, como eu disse. A sua despedida será em um outro momento, quando a Casa
estiver mais cheia, para que, com a sua palavra, nós
possamos mais uma vez dizer o que estamos dizendo agora: palavras de reconhecimento público do seu
valor como político e como cidadão.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador
Antonio Carlos Valadares, agradeço as palavras que V.
Exª proferiu a respeito de minha atuação política e, de
modo particular, quero cumprimentá-lo pela reeleição
que acaba de obter em seu Estado, Sergipe. Enfim,
somos nordestinos e, consequentemente, enfrentamos
problemas característicos do Nordeste brasileiro. Não
posso deixar, portanto, de agradecer, entre desvanecido e sensibilizado a manifestação de V. Exª.
Antes de conceder o aparte ao Senador Sérgio
Guerra, presidente do PSDB, eu gostaria de registrar
a presença no plenário do Senador eleito pelo Estado
de São Paulo Aloysio Nunes Ferreira.
Concedo agora o aparte ao Senador Sérgio Guerra; a seguir, concederei a palavra ao Senador Cristovam Buarque, nosso conterrâneo, e, posteriormente,
à Senadora Rosalba Ciarlini.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador Marco Maciel, eu gostaria de pronunciar algumas palavras
sobre V. Exª. Eu o conheci ainda menino, jovem, sou
amigo do seu irmão Eduardo. Marco Maciel era presidente da UEP (União dos Estudantes de Pernambuco)
e liderava em Pernambuco um movimento chamado
Socialização e Liberdade, que tinha objetivos muito
claros: a democracia e a justiça social. E V. Exª tinha
uma posição que, naquela época, era extremamente
avançada para os parâmetros da discussão política de
então. Foi presidente da UEP, e foi um grande presidente. Depois de 1964, fui encontrá-lo no gabinete do
Governador Paulo Guerra, seu amigo e nosso amigo.
Começou a sua vida pública e, depois, para uma sucessão de mandatos de Deputado Estadual, Federal,
Senador, Governador; todos mandatos eletivos com
que os pernambucanos podiam premiar um político,
e V. Exª foi premiado com eles. E a sua vida é uma só:
a mesma pessoa, a mesma simplicidade, a extrema
cordialidade, o compromisso com o seu Estado. E, de
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todos os elogios que eu poderia lhe fazer, quero fazerlhe um elogio raro, que raramente pode ser feito hoje:
é um notável homem público. Não há tantos assim.
A questão do interesse público em V. Exª está acima
de qualquer outro interesse. O compromisso com a
democracia, com a convivência, com o respeito aos
adversário, também. Não conheço, em Pernambuco,
quem não tenha por V. Exª respeito e admiração. E, no
Brasil, é assim também. Nesses oito anos de Senado,
foi assim o tempo todo: como presidente da Comissão
de Justiça, foi um grande presidente; como Senador,
sempre um grande Senador. Jovem, porque começou
jovem a sua vida pública; firme como sempre, simples
como sempre; tem a admiração de todos os pernambucanos e de todos os brasileiros. E tenho certeza de
que o futuro do Brasil dependerá, muito ainda, da sua
opinião, da sua sensatez e do seu equilíbrio. Muitos irão
atrás do que o senhor afirmar e daquilo que o senhor,
principalmente, ponderar, porque o Brasil, de maneira
geral, tem hoje uma enorme falta de liderança política
que tenha capacidade de ponderação, de reflexão, que
saiba administrar o tempo e que governe e trabalhe, na
oposição e no Governo, com essa variável totalmente
controlada, que é o tempo. Marco Maciel sabe o que
fazer com o tempo e sabe o que fazer na política, como
sabe perfeitamente o que fazer na sua vida com seus
filhos, com sua família e com seus amigos. O depoimento de todos os pernambucanos e do meu Partido
é de admiração, respeito e de solidariedade para com
o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Sérgio Guerra, da representação de Pernambuco. Gostaria de aproveitar a
ocasião para também cumprimentá-lo pelo papel que
vem desempenhando aqui, no Senado Federal, como
Presidente do seu partido, o PSDB, e também pela
participação que teve na recente campanha política,
apoiando a candidatura de José Serra à Presidência
da República, contribuindo para o fortalecimento da
agremiação que preside.
V. Exª lembrou fatos do passado. Somos da mesma geração e tivemos a oportunidade de conviver em
diferentes episódios da vida política não somente do
País, mas, de modo especial, de Pernambuco.
Portanto, o aparte que V. Exª acaba de oferecer,
neste momento, sensibiliza-me. Aproveito para agradecer também as palavras extremamente gentis e generosas a respeito da minha vida pública.
Eu concederia agora um aparte ao Senador Cristovam Buarque e, posteriormente, à Senadora Rosalba Ciarlini.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) –
Agradeço, Senador, sobretudo por falar depois de
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Sérgio Guerra, porque eu disputo com ele quem o
conhece há mais tempo. Como Sérgio Guerra era um
menino naquela época, provavelmente, eu o conheço
há mais tempo até do que ele. Mas estamos na mesma época. E, nesse período todo, eu posso dizer aqui
do meu respeito pela sua história, pela sua atividade,
pela sua carreira, desde o tempo de estudante, em que
fomos contemporâneos e que eu o acompanho. Talvez
raríssimos pernambucanos e talvez nenhum desse
tempo moderno contemporâneo, quando nós excluímos o grande Joaquim Nabuco, tenham tido uma carreira nacional como a que o senhor teve. Não acredito
que outros tenham ocupado cargos e desempenhado
funções e influído na vida brasileira. Nessa influência,
quero citar – porque eu estive muito perto – o momento
em que o senhor participou de todo o movimento que
levou à eleição de Tancredo Neves. Se não fosse a sua
participação naquele exato momento, era bem possível
que não tivéssemos conseguido eleger Tancredo Neves e, com isso, interrompido o processo que a gente
vinha sofrendo. Naquele momento, ao lado do Senador
José Sarney e de outros, seu papel foi fundamental
e talvez tenha sido o primeiro que fez esse gesto de
vir para o lado desse processo. Isso o Brasil fica lhe
devendo. E, pessoalmente, quero dar um depoimento.
Eu, depois de nove anos fora do Brasil – ainda era um
Presidente militar, e talvez o senhor nem saiba disso
–, foi no seu Governo de Pernambuco, graças ao nosso amigo Everardo Maciel, que tive o primeiro convite
para voltar ao Brasil, com a possibilidade de trabalhar
na Condepe. E quero dizer que esse é um gesto que
não esqueço, mas a importância de citá-lo não é pela
razão pessoal, é pelo gesto firme que o senhor tomou
naquele momento, de aceitar trazer um pernambucano,
ainda na juventude, embora já não tão novo, sem receio de voltar e assumir aqui uma vida normal. Quero
manifestar esse lado pessoal pelo lado político que ele
representa, pela sua postura naquele momento. E o
meu orgulho, como pernambucano, de ter estado aqui,
ao seu lado, como Senador, e a minha satisfação de
ter sido testemunha dessa sua brilhantíssima carreira
de político pernambucano.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Cristovam Buarque. Somos
pernambucanos e amigos há muito tempo e, portanto,
o aparte de V. Exª, além de ser extremamente generoso, deixa-me sensibilizado.
Devo também mencionar fatos a que V. Exª se
referiu quando voltou ao Brasil a convite de Everardo
Maciel. Posteriormente, V. Exª foi escolhido reitor da
Universidade de Brasília, que estava saindo de uma
crise aguda, já que um novo Governo se instalou praticamente com a universidade ainda em greve. Conse-
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guimos superar isso rapidamente com a escolha de V.
Exª, que produziu um certo consenso na comunidade
acadêmica da UnB.
Quero aproveitar a ocasião para, mais uma vez,
agradecer as palavras que proferiu a meu respeito e da
minha vida pública. Espero que possamos continuar a
construir o desenvolvimento de nosso País, na busca
de dar ao País uma sociedade aberta e democrática.
Concedo a palavra agora à nobre Senadora – Governadora nos próximos dias – Rosalba Ciarlini.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Muito obrigada, Senador Marco Maciel. Eu não poderia deixar de
externar aqui o sentimento que, durante esses anos em
que convivemos neste plenário, nesta Casa, o senhor
fez crescer dentro de mim: o sentimento do respeito,
respeito a este homem de uma história marcante na
vida pública do nosso País e do seu Estado; respeito
pelo seu saber; respeito pela sua forma ética e honesta,
pela figura ímpar que, com sensatez e equilíbrio, participou de momentos que foram muito importantes para
o nosso País na redemocratização. Quando eu aqui
cheguei, Senador Marco Maciel, V. Exª me acolheu. Foi
um dos primeiros, e não somente como faz com todos
que aqui chegavam. O senhor nos recebia e passava
a nos orientar. Foi um mestre para todos nós, e tenho
certeza de que deixará uma lacuna muito grande aqui
no Senado, porque o senhor representou muito para
todos nós, para esta Casa, para o nosso Brasil e para
Pernambuco. Honrou com o seu trabalho, passando por
vários cargos políticos, mas, como eu sou nordestina
e sou dali, de pertinho de Pernambuco, vou sempre
ao seu Estado e sempre escuto das pessoas relatos
sobre o seu trabalho, sobre a sua ação, uma ação determinada pela educação, pelo desenvolvimento do seu
Estado, como a questão do Porto de Suape; da região
de Petrolina, o quanto contribuiu para que aquela região pudesse florescer com as suas frutas. Também,
Senador Marco Maciel, eu tenho uma gratidão muito
grande porque o senhor era Ministro da Educação, e
a minha cidade, Mossoró, tinha um sonho de ter uma
escola técnica federal. Meu marido, que, à época, era
Deputado Estadual, Presidente da Assembleia, procurou V. Exª, levando essa reivindicação, e o senhor
superou todas as dificuldades daquele momento e
garantiu a escola técnica. É uma escola técnica que
tem trazido a esperança, o saber, as oportunidades a
milhares de jovens na minha cidade, no meu Estado.
Estou dando aqui o exemplo de uma escola técnica,
mas muitas escolas técnicas, escolas de nível superior... E tanto o senhor fez como Ministro, fez também
como Vice-Presidente, como Senador, sempre com
essa forma de entender que a política é para servir.
Este é o Senador, para mim, Marco Maciel: um homem

57170

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

íntegro, honesto, ético, um político que mostra, com
muita propriedade, que, quando recebe uma missão,
a cumpre realmente muito bem. E eu só queria aqui,
mais do que fazer essa referência, também agradecer,
porque muito aprendi e vou continuar sempre querendo ouvir os seus conselhos, querendo saber um pouco
mais, como nos momentos em que o senhor trazia para
nós, do nosso Partido, nas reuniões, muitas vezes, luz
em questões que pareciam quase intransponíveis. Mas
este é Marco Maciel: um homem de fé e um político
que honrou, honra e orgulha todos nós.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senadora Rosalba Ciarlini, pelas palavras que proferiu a meu respeito.
Aproveito a ocasião para desejar a V. Exª pleno
êxito no exercício das funções de Governadora do Rio
Grande do Norte e estender os cumprimentos a Carlos
Augusto e a toda a família, que conheço e aprecio.
Devo dizer que, para o Nordeste, foi muito importante a sua eleição, porque V. Exª conhece os problemas do Nordeste e sabe como resolvê-los.
Concedo agora o aparte ao Senador Jarbas Vasconcelos e posteriormente ao Senador Valter Pereira,
aliás ao Senador Valter Pereira, depois ao Senador
Jarbas Vasconcelos e, finalmente, ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Marco Maciel, V. Exª, nessa concessão do aparte, já
mostrou a linha de conduta que orienta sua vida. V. Exª
inicialmente manifestou interesse de passar a palavra
para o Senador Jarbas Vasconcelos, mas foi cobrado
pela própria razão que eu estava na frente. Esse é o
Marco Maciel, o Marco Maciel que conheci como Presidente da Comissão de Constituição e Justiça no convívio, mas que já conhecia desde a adolescência. Quando
eu estava partindo para a juventude e acompanhava
os fatos políticos no Brasil, já ouvia falar no Deputado
Marco Maciel, na figura que despontava na ala jovem
da UDN, na Bossa Nova, como uma das expressões
políticas de uma geração, daquela geração. Então, de
lá para cá, tive oportunidade de acompanhá-lo sempre e de prestar atenção nos seus gestos, nas suas
palavras e na sua conduta. E, quando V. Exª assumiu
a Presidência da Comissão de Constituição e Justiça
e eu, estando a seu lado, na condição de Vice,...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É verdade.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) –... o que pude
prestar atenção, o que pude ver, o que pude constatar
é que eu estava diante de uma figura exponencial. Em
primeiro lugar, um político extremamente educado. Geralmente a atividade política nos embrutece, e V. Exª, de
repente, deixava-nos em dúvida se estávamos falando
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com o Presidente, ou com o diplomata, ou com o poeta. A formação erudita, esse conhecimento acadêmico
que trouxe para o Congresso e que carrega durante a
sua vida, inquestionavelmente enriqueceu o Congresso, enriqueceu sobretudo o Senado. E a Comissão de
Constituição e Justiça, que V. Exª presidiu com tanto
zelo, inquestionavelmente tem marcas profundas de
uma gestão onde prevaleceu a serenidade com a firmeza. No caráter de V. Exª, um traço que ficou marcante
para mim foi exatamente este: apesar da fidalguia, do
descortino com que orienta os seus passos, V. Exª é
firme também nas decisões. Portanto, quero dizer que
o Senado da República teve, com a sua participação,
com os seus mandatos, com o exercício da atividade
parlamentar, em V. Exª um exemplo, um exemplo a
ser seguido por outras gerações. Não tenho dúvida de
que o povo pernambucano, independentemente de ter
votado ou não em V. Exª, tem orgulho do político que
mandou para cá e que o representou com tanta competência e com tanto patriotismo. Que Deus o abençoe
e o mantenha com esses traços que o fizeram uma
das figuras mais estimadas do Senado da República.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre
Senador Valter Pereira, com muita satisfação, acolho o
aparte de V. Exª e registro a colaboração muito importante que V. Exª ofereceu à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, e também a minha pessoa, ao
tempo em que me desincumbia das funções de Presidente da CCJ. Devo dizer que V. Exª, como jurista, tem
contribuído para a elaboração de projetos importantes
aqui no Senado Federal, inclusive os que estão sendo
agora objeto quer do Código de Processo Civil, quer do
Código de Processo Penal. V. Exª é um Senador que
esteve assiduamente, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sempre trazendo uma contribuição
muito consistente. Aproveito a ocasião para dar testemunho de sua vocação política e, sobretudo, da sua
determinação em encontrar soluções para problemas
complexos. Portanto, o nosso reconhecimento. Quero
dizer o quanto apreciei a conduta de V. Exª ao longo
deste mandato e o quanto, certamente, o Brasil vai
continuar a precisar da contribuição de V. Ex.ª aqui no
Congresso Nacional.
Eu concedo agora a palavra, pela ordem, ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Meu
caro Senador Marco Maciel, já tive oportunidade de,
em aparte a V. Ex.ª, fazer uma saudação ao seu comportamento político ao longo dos anos. Essa ocasião
foi exatamente logo após o pleito de 03 de outubro
passado. V. Ex.ª ocupou a tribuna para agradecer ao
povo de Pernambuco, reconhecer o resultado da eleição, e, já naquela oportunidade, isso faz pouco mais
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de trinta dias, tive a oportunidade de ressaltar os seus
atributos, atributos que deveriam ser inerentes a todo
ser humano, de honestidade, de correção, de lealdade,
de busca pela ética. Essas coisas são inerentes a V.
Ex.ª desde que eu conheço, inclusive quando estávamos em campos divergentes – V. Ex.ª de um lado e eu
de outro. V. Ex.ª não engrandeceu ou não engrandece
só o Estado de Pernambuco, V. Ex.ª é um político que
ultrapassou as fronteiras do Estado de Pernambuco.
Lá, V. Exª foi Deputado Estadual, Governador de Estado e, no plano nacional, Deputado Federal, Senador,
Ministro, Vice-Presidente da República, tendo ocupado
várias vezes a própria Presidência. E sempre honrando os seus compromissos, sempre de forma civilizada,
educada, na busca permanente e reiterada pela ética,
a prática honesta, de honestidade sempre posta em
prática, enfim, coisas que honram a atividade humana, que honram o exercício da atividade do cidadão.
Tive oportunidade, também, Senador Marco Maciel,
de ainda com relação ao pleito próximo passado lá,
em Pernambuco, de falar da agressão que V. Exª sofreu por parte do Presidente da República. Naquela
ocasião, o Presidente, indo a Pernambuco defender
os seus candidatos, o detratou, desqualificou a sua
pessoa, a sua atividade política, chegando ao cúmulo
de indagar ao público presente o que o senhor teria
feito, ao longo da vida, pelo Estado de Pernambuco.
Infelizmente, nós, e acho que não é só a Oposição, mas
as cabeças pensantes deste País, as pessoas isentas
reconhecem o comportamento atrabiliário, a conduta
incorreta do Presidente da República. Esse expediente,
aliás, não foi usado só contra V. Exª, em Pernambuco.
Ele foi usado num Estado vizinho ao nosso, no Piauí,
contra os Senadores Heráclito Fortes e Mão Santa;
no Ceará, contra o notável Senador Tasso Jereissati;
no Amazonas, contra o Líder da Oposição Arthur Virgílio, no sentido de que um Presidente da República,
usando e abusando da sua popularidade, tentar agredir, como fez com V. Exª no nosso Estado. Isso é um
episódio na sua vida, Senador Marco Maciel, e todos
nós estamos sujeitos a isto, a ganhar e a perder. V.
Exª sempre ganhou, sempre foi um vencedor, e essa
derrota no pleito de 3 de outubro é um episódio na sua
vida, vai ficar marcada apenas como um episódio. V.
Exª não vai deixar a política. V. Exª é um homem de
partido, pertence ao DEM e, com certeza, vai ter um
papel de destaque dentro do DEM, vai ser uma voz a
favor da democracia, a favor da reforma política, a favor das reformas que o Lula, por exemplo, prometeu
ao País e não realizou, reformas que não foram feitas,
que não foram encaminhadas pelo Executivo, embora
com o compromisso solene de fazê-las. De forma que
venho à tribuna de aparte, já pela segunda vez, para
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reconhecer tudo aquilo que já disse anteriormente
com relação à sua figura de cidadão, de cidadão político, de cidadão chefe de família, de cidadão comum,
coisas que, infelizmente, são raras hoje. Por isso quero me associar ao discurso de V. Exª. Não sei se é o
último discurso de V. Exª aqui no Senado, se V. Exª
ainda volta para formalmente para se despedir, mas
eu não queria deixar passar esta oportunidade para
reiterar tudo aquilo que disse de V.Exª, que nos honra
muito, honra os seus companheiros de Senado, honra
os pernambucanos, os brasileiros, pela sua conduta
ímpar, pela sua conduta correta, leal, pela sua sinceridade, pela sua simplicidade, pela sua correção. Por
isso, quero aqui deixar o meu abraço e dizer que faço
muita questão de manter com V. Exª ‑ eu ainda com
mandato, V. Exª sem mandato – a nossa amizade, essa
amizade que surgiu há muito tempo, e espero que ela
perdure. Tenho certeza de que V. Exª vai continuar a
exercer um papel importante na democracia brasileira, no campo político brasileiro, nas questões partidárias, nas questões das reformas. Sei que não vai se
omitir de opinar a favor de atos que sejam contrários
ao exercício democrático, porque essa é a sua formação. De forma que, mais uma vez, quero deixar aqui o
meu abraço, minha admiração e reiterar a V. Exª toda
a estima que tenho pela sua figura de cidadão e pelo
político que V. Exª é.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre
Senador Jarbas Vasconcelos, aproveito o ensejo do
aparte de V. Exª, extremamente desvanecedor para a
minha pessoa, para dizer o quanto admiro a vida pública de V. Exª, marcada por uma enorme coerência
de vida, algo raro em nosso País.
Registro sensibilizado as generosas palavras de
V. Exª a respeito das minhas atividades públicas, ou
seja, daquilo que busquei fazer pelo meu Estado, pelo
nosso Estado, Pernambuco, pelo Nordeste, pelo País.
Portanto, não posso deixar de incorporar ao meu discurso o aparte de V. Exª.
Mesmo nos tempos em que estivemos em territórios distintos, separados, todas as vezes em que
Pernambuco buscou tecer um processo de União, de
integração, isso se fez sempre com a participação de
V. Exª. E não foi por outro motivo que V. Exª se elegeu
duas vezes Governador de Pernambuco, inédito até
então na história do Estado, mas também pelo desempenho de V. Exª como Prefeito do Recife, como Deputado Federal, enfim, um currículo que honra a sua vida
e a de sua família. Portanto, o nosso reconhecimento e
o nosso agradecimento às palavras de V. Exª, que, de
alguma forma, ajudam a iluminar o nosso futuro.
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Concedo o aparte ao Sr. Senador Heráclito Fortes e, a seguir, a mais um pernambucano a falar, o
Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Marco Maciel, a vida nos reserva surpresas. E eu digo
isso, porque uma das surpresas que tive em minha
vida foi, aos 16 anos, ao deixar o Piauí para morar em
Recife para estudar, fazer política estudantil, começar
a trabalhar, a viver. E adotei, como sabe V. Exª, e de
ninguém escondo, Pernambuco como a minha segunda
terra – é minoritária, o Piauí é majoritário nessa divisão
de afetos, mas Pernambuco tem um bom lugar. Das
coisas boas que eu guardo de Pernambuco, a primeira
delas, é claro, foi ter ali encontrado uma esposa com
quem eu divido a vida há 32 anos, que me deu filhos
e que me traz uma referência indestrutível com a sua
terra. A segunda, foi ter tido a oportunidade de conviver
com uma geração extraordinária de jovens homens públicos que despontavam naquela época, num momento em que era difícil encontrar vocacionados, porque
vivíamos uma era de incertezas. V. Exª é uma dessas
estrelas que surgiu nesse momento e transformou-se
não só no cidadão Marco Maciel ou no político Marco
Maciel, mas em uma grife, que passou a ser sinônimo de eficiência, de lhaneza, de lealdade e, acima de
tudo, de determinação. Eu tive a felicidade de, durante
todos esses meus anos, não perdê-lo de vista. Às vezes mais próximo, às vezes mais longe, pelas tarefas
que ocupamos ao longo da vida, mas sempre sem
perdê-lo no horizonte. E acho que Pernambuco vai ficar
pequeno. A partir do momento em que seu mandato
se encerre, Pernambuco vai ficar sem uma referência
nacional, que é V. Exª. Não tenho nenhuma dúvida. O
Estado ou o país não pode prescindir de homens do
quilate, da relevância de V. Exª. Tenho certeza que V.
Exª, sem mandato, terá várias tarefas: a tarefa acadêmica, a tarefa que quiser. Os convites lhe choverão à
porta, as oportunidades que nunca lhe faltaram continuarão a surgir. Mas Pernambuco terá perdido a voz
mais equilibrada que teve, continuamente equilibrada,
nos últimos 40 a 50 anos. De forma que estou muito
triste com esse pronunciamento, agora. Eu fui pego de
surpresa. De repente, o discurso de V. Exª enveredou
para como se fosse uma despedida. E eu não aceito
essa despedida hoje. V. Exª é daqueles que lutam até
o último momento. Se o tempo está acabando, é dos
que pedem prorrogação. Mas cumpre a tarefa. E esse
encaminhamento de despedida, está me deixando
nostálgico e triste, porque sei que esta tribuna ainda
terá algumas oportunidades de ouvi-lo. Porque a voz
de V. Exª é a voz do Brasil. E nós não podemos perder
esta oportunidade. V. Exª não tem a vocação do Sílvio Caldas, que se despediu tantas vezes e voltou. V.
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Exª vai ficar aqui até o último momento, cumprindo o
seu dever para com Pernambuco e para com o Brasil.
Digo isso até um pouco contaminado pelo sentimento
dos corredores da Casa, ao vê-lo fazer esse pronunciamento. É unânime, jornalistas, funcionários, visitantes, todos dizem: “É uma pena! Como será o Senado
sem o Marco Maciel?” Tenho certeza, Senador Marco
Antônio de Oliveira Maciel, que, às vezes, o povo erra.
E uma avalanche se abateu pelo Brasil nessa última
eleição, com o uso de uma máquina impiedosa, usada
por um homem de inegável grande popularidade, mas
que o fascínio do poder lhe tirou alguns dos escrúpulos, e o principal desses escrúpulos é o de saber que,
na democracia, a oposição é inevitável, morre uma e
nasce outra. E ai do país que tem a felicidade de ter
oposicionistas éticos. E aí o poder destruidor, que desloca o líder ético, forçosamente será substituído, oxalá
por alguém com tanta ética como V. Exª demonstrou
ao longo de sua carreira. De forma que, pelo amor de
Deus, não faça essa despedida, não! Não frustre os
que têm em V. Exª talvez um dos últimos portos de
consciência na democracia. Não faça isso! Vamos até
o último minuto defender o Brasil. Tenho certeza, Senador Marco Maciel, de que os derrotados agora, que
não foram derrotados pelas circunstâncias locais, mas
pelo desejo de um Presidente que abusou do direito
que a história também lhe julgará. Quem sabe esses,
em um futuro bem próximo, não terão essas ações de
hoje como troféu. De forma que penso, Senador Marco
Maciel, que nós cumprimos nossos deveres. O Senador
Jarbas, companheiro de V. Exª e testemunha de sua
luta em Pernambuco, deu um depoimento insuspeito.
O meu não é tão insuspeito. O meu é mais apaixonado,
porque, como disse V. Exª, foi um horizonte numa geração à qual eu pertenci. Mas tenho certeza, Senador
Marco Maciel, que, onde V. Exª estiver, na Academia
Brasileira de Letras, em um cantinho qualquer de um
escritório, V. Exª será uma referência de respeito e,
acima de tudo, uma referência que honra Pernambuco
e o Brasil. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador
Heráclito Fortes, agradeço as palavras de V. Exª. Isso
muito me sensibiliza, porque é uma amizade que já vem
de muitos e muitos anos atrás. Embora não nascido
em Pernambuco, V. Exª cedo foi para Recife, lá estudou, começou, podemos dizer assim, sua vida pública
e, depois, retornou ao seu Estado, o Estado do Piauí,
com o qual temos vizinhança.
Portanto, seu depoimento muito me desvanece
e muito me sensibiliza.
Devo dizer a V. Exª que V. Exª cumpre, com extrema competência e espírito público, seu mandato
no Senado da República. E acredito que V. Exª vai
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continuar a oferecer seu talento, sua inteligência, seu
espírito público a serviço não somente do Senado,
mas do nosso País.
Ouço agora, com satisfação, o nobre Senador
Roberto Cavalcanti, também nordestino e pernambucano como eu, a quem dou o aparte para que eu
possa ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Senador Roberto Cavalcanti, eu gostaria de
pedir licença a V. Exª para prorrogar a sessão até às
19 horas, quando teremos outra sessão, para aprovar
o Código de Processo Penal.
Obrigado e desculpe-me.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Marco Maciel, meu amigo Marco Maciel, meu
conterrâneo Marco Maciel...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É verdade,
amizade que vem de muitos e muitos anos.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Amigo da nossa família, amigo de muitos e muitos verões, invernos, passagens pelos mais altos cargos da
República e do País, companheiro que a vida toda me
prestigiou, nas inaugurações das nossas empresas, V.
Exª sempre esteve presente. Eu me lembro quando, há
muitos anos, V. Exª, Presidente da Câmara, foi à Paraíba
para inaugurar uma empresa nossa. Posteriormente,
coincidentemente no momento em que V. Exª exercia
a Presidência da República, tive a oportunidade de
também inaugurar uma empresa com a presença de
V. Exª. Imagine como, para mim, isso foi importante,
como foi gratificante, como, na verdade, fez-me feliz
e como fez mostrar a toda Paraíba que eu tinha um
amigo pernambucano que me acompanhava por toda
a minha vida, ocupando cargos da importância dos
citados, Presidente da Câmara e Presidente da República. O aparato de recebê-lo como Presidente da
República foi imenso – ruas isoladas e tal –, mas, na
verdade, no fundo do meu coração, eu estava recebendo o meu amigo Marco Maciel, amigo que, dentre as
suas características, tem uma extrema sensibilidade e
uma extrema simplicidade. Meu amigo Presidente da
República Marco Maciel lá chegava, porém, entre nós
dois, nos nossos olhares, nos nossos cumprimentos,
nos nossos apertos de mão, não havia distância. Havia
sempre essa cumplicidade e essa fraternidade, que,
para mim, como simples cidadão, eram extremamente
importantes. Eu diria que Marco Maciel é tudo. Jamais
se pode dizer que Marco Maciel foi tudo: Marco Maciel,
Presidente da República; Marco Maciel, Vice-Presidente
da República; Marco Maciel, Senador; Marco Maciel,
Governador de Pernambuco; Marco Maciel, Deputado
Federal; Marco Maciel, Deputado Estadual. Sempre o
mesmo. V. Exª, em nenhum momento, modificou o com-
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portamento para com os amigos. Marco Maciel sempre
foi amigo leal de todos, e Marco Maciel é sempre visto
pelos amigos com muita lealdade. Contava a V. Exª,
no dia de hoje, pela manhã, o encontro que tive com a
Desembargadora Margarida Cantarelli, no qual, ela que
é uma das pessoas que tem um carinho especial por
V. Exª ao longo também da trajetória profissional dela,
Margarida dizia: “Roberto, cuide, cuide, de Marco Maciel”. Mas o “cuide”, no bom sentido, é afague, proteja,
acompanhe, porque, na verdade, ela se preocupava,
naquele momento, exatamente com o Marco Maciel,
que, por razões “x” ou “y”, não adianta comentar, poderia estar passando por algum constrangimento, poderia
estar entristecido de alguma forma. Então, aquela sua
amiga de Pernambuco, me encontrando na Paraíba,
pediu: “Roberto, cuide, cuide de Marco Maciel”. Quem
sou eu, na verdade, para cuidar de Marco Maciel? Mas
esses amigos leais são em decorrência da amizade
leal de V. Exª. Para finalizar, eu diria que existem características que talvez não tenham sido citadas aqui,
mas a memória de V. Exª eu cito como exemplo. Muitas
vezes, V. Exª, mesmo ocupando o cargo de Presidente
da República, encontrava comigo num corredor de um
aeroporto e perguntava: “Como vai Celina? Como vai
Dr. René? Como vai Dona Beatriz?” Quer dizer, pessoas que eram do relacionamento pessoal de V. Exª,
mas que, pela distância e pela importância do cargo
de V. Exª, podiam significar um esquecimento. Não. V.
Exª, ao encontrar qualquer amigo, se refere aos familiares dos mesmos. Isso é característica nata, é um
talento nato de V. Exª. Os cargos não modificaram V.
Exª. Hábil gestor. Os cargos que V. Exª... Nunca vi um
atrito. O que se diz no País? Feliz um governante que
tem um Vice como Marco Maciel. Qual é o perfil para
um governante, para um gestor ter uma boa atuação?
Ter um Vice como o Presidente Fernando Henrique
teve, ter um companheiro de chapa da confiabilidade,
da simplicidade de Marco Maciel. Nunca vi Marco Maciel, exercendo a Presidência da República, referir-se
a trocar de Palácio “x” para Palácio “y”. Nunca ouvi um
pronunciamento de Marco Maciel, ao exercer, por momentos, a Presidência da República, para dizer que
tinha ideias próprias, que queria fazer isso ou aquilo.
Não! Era sempre a continuidade do trabalho de um Presidente do qual ele era Vice. Conciliador! V. Exª sempre
foi um conciliador. Finalizando, a elegância no respeito
ao contraditório. V. Exª nunca criou um discernimento.
Eu estava aqui no Senado Federal como um da base
aliada do Governo Lula; V. Exª fazia parte e faz parte
de um Partido que, na verdade, faz oposição ao Governo Lula; mas nós nunca trocamos comentários a
respeito de governo “x” ou governo “y”, partido “x” ou
partido “y”. V. Exª sempre soube sublimar isso e ter,
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no amigo Roberto – é uma vaidade para mim declarar
isto –, aquela cumplicidade que acontecia ao longo
de muitos e muitos anos vindo da nossa origem pernambucana. Cumprimento V. Exª por tudo isso. Marco
Maciel é um exemplo de cidadão. Marco Maciel é um
exemplo de política. Marco Maciel é um exemplo para
Pernambuco. Pernambuco se orgulha de V. Exª. A circunstância eleitoral é um acaso, é um momento. Todo
pernambucano se orgulha de ter, nos quadros da política, da gestão, da seriedade e da honestidade, um
Parlamentar, um governante, um gestor como V. Exª.
Meus parabéns!
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, estimado amigo, Senador Roberto Cavalcanti. Gostaria de mencionar que nossa amizade já
vem por hereditariedade. Conheci seu pai, que era um
dos grandes pensadores do Nordeste e fazia parte da
equipe de Gilberto Freyre, que reunia, naquela época,
no Instituto Joaquim Nabuco – hoje Fundação Joaquim
Nabuco –, um grupo de pensadores das mais diferentes vertentes intelectuais: o sociólogo, o antropólogo,
o pesquisador social. Graças a isso, Gilberto Freyre
conseguia ter em seu redor intelectuais extremamente competentes e que ajudavam a elucidar os problemas da região. Seu pai, René Ribeiro, era um deles,
de reconhecimento público não somente no Nordeste,
mas em nosso País.
Também não posso deixar de mencionar, como
fez com propriedade, a referência a Dona Beatriz, mas
também a citação a Celina, sua irmã – fomos contemporâneos de vida universitária. Portanto, eu queria
dizer que o aparte de V. Exª muito me desvanece e
me sensibiliza, mas sei também que nossa amizade
vem de muitos anos. Consequentemente, isso muito
me sensibiliza.
Enfim, eu concluiria as minhas palavras em resposta ao aparte de V. Exª dizendo que este testemunho
muito me alegra, muito me agrada, muito me sensibiliza, posto que parte de um sentimento do seu coração.
Tenha certeza V. Exª que há reciprocidade de minha
parte, porque acompanho há muito tempo suas atividades não somente como político, mas igualmente como
empresário, e sei, consequentemente, o amor que V.
Exª tem pelo Nordeste e, sobretudo, da sua luta pelo
desenvolvimento da nossa Região.
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo agora a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu estranhava, Sr. Presidente, e olhava e V. Exª estava falando e
estava falando e estava falando. Daqui a pouco, eu
estava aí e me disseram: “Olha, acho que está todo
mundo falando, dando apartes para o Marco. Algu-
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ma coisa deve estar acontecendo”. E eu me choquei
e vim correndo. Olha, Senador Marco Maciel, V. Exª
não pode calcular a admiração, o respeito que tenho
por V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – A recíproca, V. Exª sabe, é a mesma com relação a sua
pessoa.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu tenho
uma vida pública longa, lá se vão 80 anos, e convivi
com gerações. Eu era um guri da ala moça, guri, em
1950, lá em Caxias, o PTB me indicava para fazer a
saudação ao candidato ao Presidente da República,
Dr. Getúlio Vargas, e assim vim convivendo com várias
gerações. E V. Exª é uma pessoa fantástica.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Olha, o seu
estilo, a sua dignidade, a sua singeleza, a sua modéstia,
o seu espírito cristão, mas na profundeza do termo, na
pureza da grandeza, eu tenho como um dos grandes
exemplos da minha vida. E olha, acompanhei V. Exª na
época em que V. Exª estava do outro lado. É impressionante verificar e sentir que V. Exª esteve o tempo
todo do outro lado, mas com uma dignidade, com um
respeito, com uma credibilidade que não dá para dizer
nada que possa ter acontecido nos anos mais difíceis
da vida brasileira que tenha tido a sua concordância.
Mas muita coisa deixou de ser feita pela ação de V.
Exª. V. Exª esteve ali, mas há uma unanimidade: não
fosse o Marco, muita coisa pior podia ter acontecido,
e por causa do Marco muita coisa boa terminou por
acontecer. V. Ex.ª como Deputado, como Presidente da
Câmara, como Governador, como Senador da República, vice-Presidente, reeleito vice-Presidente, tantas
e tantas vezes ocupando a Presidência da República,
tantas e tantas vezes orientando ali, naquele complexo que formava a aliança governamental, participando
como conselheiro do Presidente Fernando Henrique,
V. Ex.ª representa o que tem de melhor na história
deste País. Mas nunca vi, nunca, nunca ao longo dos
quarenta anos que estou em Brasília, nunca vi uma
referência, por insignificante que fosse, que dissesse
qualquer vírgula com relação a Marco Maciel. Nunca
vi. Mas vi o contrário, partindo de quem partisse: “Esse
não; esse é homem sério, é homem digno, esse é um
homem de bem”. Não é por nada que Tancredo Neves
brigou muito para que V. Ex.ª fosse o vice-Presidente
dele. Tancredo queria. V. Ex.ª sabe. Tancredo queria,
exigia e cobrava da gente que fosse cobrado de V. Exª
– amigo que, ele sabia, éramos de V. Exª – que aceitasse. V. Exª era o nome número 1 do Tancredo Neves
para ser candidato a vice-Presidente dele. E dentro
do MDB V. Exª tinha unanimidade. Olha, lembro-me
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da ação de V. Exª naquelas horas dramáticas: vai ou
não vai ao Colégio Eleitoral? V. Exª, nessa sua posição
singela – eu diria até tímida –, foi das pessoas mais
firmes; junto com Aureliano, junto com Bornhausen,
junto com Sarney, V. Exª foi das pessoas mais firmes
e mais resolutas. Tinha que ser tomada essa posição,
e V. Exª tomou. Reconheço a ação firme e correta de
V. Exª, e V. Exª era e podia ser o vice-Presidente da
República, porque era o homem que Tancredo queria,
mas não aceitou. Não aceitou porque o seu partido à
época tomou outra direção. Podia, até; porque uma
das razões de ter tomado outra direção foi por V. Exª
não ter aceitado; se tivesse aceitado, talvez fosse diferente. Mais adiante, V. Exª ajudou, honrou e dignificou o Governo Sarney, tanto na Casa Civil, como no
Ministério da Educação, por onde andou, com aquela
fama de que os jornalistas tinham de marcar horário
no Ministério de V. Exª a partir das duas da madrugada. As pessoas até chegavam a dormir no sofá da
sala de espera, esperando que chegasse a vez delas
e que V. Exª começasse a atender. V. Exª exerceu uma
grande missão. Houve uma posição de dignidade de V.
Exª. V. Exª era líder do Collor neste Senado, e, quando
apareceram as questões com relação ao Collor, V. Exª
ocupou a tribuna. Fui ao Presidente Collor. Diante das
acusações que estavam sendo apresentadas, pedi a
Sua Excelência o Presidente que me desse as respostas do Governo para eu responder. As respostas não
vieram, e V. Exª permaneceu na oposição. Em todo
aquele incidente, se há uma pessoa que saiu naquela hora com dignidade e com respeito de toda a Casa
foi V. Exª, que não mudou uma vírgula, que não teve
alteração nenhuma e manteve a mesma dignidade e a
mesma correção. Tanto que, quando veio o Fernando
Henrique – e, à época, o candidato não era V. Exª. O
primeiro candidato do Fernando Henrique foi um Ilustre
Parlamentar lá das Alagoas. Um Senador, um homem
de bem, um homem sério.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Luiz Cavalcanti.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não. O candidato a vice-Presidente do Fernando Henrique Cardoso era...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Guilherme
Palmeira.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O Senador
Guilherme Palmeira. Quando apareceu, na manchete
dos jornais, uma notícia de que havia um depósito do
Sr. PC Farias na conta do seu chefe de gabinete – o
que não tinha nada a ver com o Sr. Palmeira, que continua sendo um homem de bem, um homem a quem se
tem o maior respeito –, eu fui um dos que telefonaram
para o Fernando Henrique. Na época, eu era o Líder
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do Governo: olha, Fernando, lamentavelmente, a coisa
aconteceu. Hoje, no Jornal Nacional, já tem de estar
decidido. O Palmeira não pode mais ser candidato, e tu
tens que escolher o candidato. E o Palmeira renunciou.
E o Collor, quase à revelia de V. Exª, colocou-o como
candidato a vice-Presidente. E, nos oito anos, se há
um local... Fala-se muito, e se fala com correção, que
o atual vice-Presidente é um homem extraordinário. E
é. Meu irmão, por quem tenho o maior carinho, rezo
por ele todos os dias, para que ele vença esta guerra
de maldade com relação a sua saúde. Foi um homem
muito positivo no Governo Lula, mas não mais que V.
Exª no Governo Fernando Henrique. V. Exª, em todo o
Governo Fernando Henrique, foi o homem da paz, do
entendimento, diálogo. Eu me lembro, muitas e muitas
vezes, nesta Casa, V. Exª sempre interferiu, sem buscar manchete; mas V. Exª sempre interferiu buscando
a paz, buscando o entendimento.
Refiro-me a V. Exª como um homem de fé. Pertencemos ao mesmo grupo, nos reunimos sob a orientação
e liderança de V. Exª, embora essa liderança seja não
efetiva, não nominal, mas de respeito e credibilidade.
E, ao longo do tempo, V. Exª, sem aparecer, sem querer
manchete, sem preocupação com isso, era um grande norteador, dos profundos, da seriedade, da ética e
da moral. Há algo que posso dizer, e digo com muito
orgulho. “O senhor freqüentou, é dado a freqüentar
palácios?” Não. Não nego que houve uma época em
que eu ia seguidamente à sede do vice-Presidente. Lá,
uma vez por mês, a gente tinha uma missa e a gente
rezava, a gente fazia uma meditação e a gente refletia.
Esse é Marco Maciel. Olha, Senador, a vida é cheia
disso. A vida é cheia disso. V. Exª me desculpe, mas
um homem que estava subindo os degraus que V. Exª
subiu, que estava avançando como V. Exª avançou, no
nome, na dignidade, no prestígio e na credibilidade,
estava faltando alguma coisa.Estava faltava alguma
coisa para culminar a biografia de V. Exª. V. Exª tinha
que perder uma! V. Exª tinha que perder uma. O Mitterrand perdeu, Chesterfield perdeu, Lincoln perdeu. V.
Exª tinha de perder uma e chegou a sua vez. A gente
não gosta de perder. A gente está acostumado a ganhar. Eu acho que faz parte da vida! Na minha vida
nada me ensinou tanto quanto a derrota que eu tive.
Eu ganhei mais na derrota da minha candidatura do
que em todas as vitórias que eu tive. Não sei se V. Exª
tem alguma coisa para aprender. Eu acho que não. A
não ser a derrota em si; mas no restante, não. Mesmo
assim, acho que ela vai lhe fazer bem. Não sei se o
Lula conta nos auréolos de vitórias dele a saída de V.
Exª, ou a saída do meu querido Senador do Piauí, ou a
saída do meu irmão Mão Santa, ou a derrota do Jarbas
ou a saída do Tasso Jereissati. Eu não sei. Tenho dito
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que o meu amigo Lula está em um grande momento,
mas tem que cuidar de um problema. É um problema
delicado: a soberba. A soberba é um pecado capital.
Ele tem que cuidar. E agora, antes de vir para cá vi
que a imprensa estava publicando um telefonema dele
para o Ministro da Fazenda, Mantega. E ele foi dizendo,
depois do telefonema: “A situação do Mantega deve
ter sido muito engraçada, porque ele ao mesmo tempo
falou com dois Presidentes. Ele estava do lado de um
Presidente e falando, pelo telefone, com o outro, que
era eu; e eu dizendo para ele que não gostei da notícia
que ele deu, de que vai ter corte no Orçamento na parte
do PAC; e do outro lado, dizendo que o Mantega, louco
de vergonha, dizia: ”Mas o que eu vou fazer? Tem que
ter corte”. Não sei se a vaidade do meu amigo Lula se
soma nessas questões. Mas chegar ao Recife e não
ter o respeito a um nome como o de V. Exª... “Pois é,
há um Senador ilustre, brilhante do tempo do Império,
já foi Vice, já foi Presidente, é Senador, já foi Ministro
várias vezes, e diga uma obra que ele fez para Pernambuco.” Ora, é muita grosseria. É muita grosseria.
Nós todos sabemos o quanto V. Exª fez por Pernambuco. Nós todos sabemos que, na Vice-Presidência,
na Presidência em exercício, nos cargos de Ministro,
de Senador, de Governador, muitas obras V. Exª fez
por Pernambuco. Mas o que eu posso dizer – e essa
sua obra eu levo como um dos meus livros de cabeceira – é que, na biografia do Brasil, na história deste
Congresso e na história da política brasileira, ninguém
mais do que V. Exª coloca Pernambuco lá em cima, no
lugar de mais honra e mais destaque, mais do que o
outro filho de Pernambuco, que também nasceu lá e
que é Presidente da República. Mas, com todo o respeito, não se equipara na dignidade, na capacidade e
na honra e no amor a Pernambuco a V. Exª. Não digo
adeus a V. Exª; digo até à vista, porque nós haveremos,
pelo pensamento, pela ideia, pelo sentimento, de estar
sempre juntos, seja qual for o destino que Deus nos
reservar. Meu abraço muito carinhoso a V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Pedro Simon. Quero, sensibilizado, dizer o quanto me desvaneceram suas palavras a meu respeito. A nossa amizade é muito antiga,
faz com que eu possa dizer a V. Exª o quanto aprecio
a sua vida pública honrada e proba, de dedicação integral ao Rio Grande do Sul e ao País.
Não podemos deixar de reconhecer também a
sua coerência de vida pública, que se caracteriza por
total verticalidade de conduta, o que o faz, portanto,
um dos homens mais respeitados do País.
Portanto, nobre Senador Pedro Simon, meus agradecimentos pelas suas palavras. Ressalto o quanto é
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importante para minha vida pública o depoimento que
V. Exª acaba de proferir.
Sinto-me, mais uma vez, consciente da importância do testemunho de V. Exª, que muito me sensibiliza
e me faz, portanto, cada vez mais admirador de V. Exª
e de sua coerência de vida.
Nobre Senador Pedro Simon, meus agradecimentos. Destaco o quanto apreciei, como V. Exª salientou,
a formação da chamada Aliança Democrática, liderada
por Tancredo Neves, com a presença do Presidente
José Sarney e de tantos outros que lutaram para que
nós pudéssemos dar ao País o retorno do Estado Democrático de Direito. E isso aconteceu. V. Exª é uma
personalidade importante nesse processo. Não esqueço quando fomos àquela cerimônia no Beira-Rio,
a que o Presidente Tancredo esteve presente, a convite de V. Exª, o estádio praticamente cheio. Lembro
as homenagens que V. Exª recebeu de seu povo, de
sua gente. Portanto, nossos cumprimentos a V. Exª,
que talvez seja o decano do Senado Federal e não é
sem o justo reconhecimento que fazemos a essa afirmação. Desejo expressar os votos de que continue a
trabalhar pelo seu Estado e pelo País, pela contribuição que V. Exª dá, um paladino da ética, da correção
e da dignidade.
Muito obrigado a V. Exª.
Concedo o aparte agora ao Senador Renato
Casagrande, que está prestes a assumir o cargo de
Governador do Estado do Espírito Santo .
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Marco Maciel, V. Exª está fazendo um discurso,
que é um discurso de despedida do Senado. Eu também tenho a pretensão de, na semana que vem, fazer
um discurso me despedindo do Senado, para ocupar
uma função executiva no meu Estado. Quero deixar
registrada nos Anais de Casa a alegria de ter convivido com V. Exª nesses quase quatro anos que aqui estivemos, três anos e onze meses de mandato aqui no
Senado. Tive alegria de conviver por já acompanhar a
vida de V. Exª durante esse período todo. Mesmo em
campos distintos, muitas vezes, da política e da disputa
eleitoral, sempre respeitei o trabalho e a conduta de V.
Exª. Então, quero aqui, de forma muito sucinta, deixar
esse registro de que convivi e mantive a mesma visão,
a mesma avaliação, o mesmo sentimento do trabalho
que via pela imprensa V. Exª desenvolver quando não
estávamos aqui juntos. Agora convivendo, eu não me
frustrei e mantive o mesmo posicionamento e a mesma imagem. E quero lhe dizer que V. Exª cumpriu e
tem cumprido seu papel como Senador da República, debatendo temas importante para o Brasil e para
o seu Estado de Pernambuco, de que eu tanto gosto.
Tenho certeza de que o político, a liderança política, o
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ser humano tem de fazer política independentemente
de ter mandato. Com mandato ou sem mandato, as
pessoas precisam fazer política. Se V. Exª tiver algum
mandato, fará política, como sempre fez; se não tiver,
tenho certeza, vai continuar transmitindo as suas idéias
para a população brasileira. Parabéns a V. Exª e muito
obrigado pela oportunidade.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, Senador Renato Casagrande, que será Governador em breve.
Quero aproveitar o ensejo de seu aparte para desejar pleno êxito na sua tarefa de governar o Espírito
Santo, que, aliás, é um Estado que está em excelente
processo de desenvolvimento, assegurando, consequentemente, a superação das desigualdades que
ainda caracterizam o espaço social brasileiro.
O Espírito Santo, hoje, é um dos polos de desenvolvimento do País, o que é muito bom para todos
nós, porque isso faz com que sejamos um País menos
assimétrico do que atualmente.
Portanto, Senador Renato Casagrande, nossos
agradecimentos pelas palavras que proferiu a meu
respeito.
Concedo, com satisfação, aparte ao ilustre representante do Estado do Rio de Janeiro, o nosso colega
Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PR – RJ) – Muito
obrigado, Senador Marco Maciel. Eu queria dizer a V.
Exª que, nesses oito anos de convivência – sei que
V. Exª, neste momento, está tomado de emoção –, V.
Exª deixou aqui uma impressão extraordinária, que
transcende qualquer avaliação que V. Exª possa fazer. Hoje mesmo eu estava no Palácio da cidade do
Rio de Janeiro, com o Prefeito Eduardo Paes, conversando antes de uma solenidade. Estava lá o seu
assessor de imprensa, chamado Hudson, que disse
o seguinte: “Crivella, eu lamentei muito o revés sofrido pelo Senador Marco Maciel”. Surpreendeu-me um
assessor de imprensa do Rio de Janeiro, que, tenho
certeza, não tem relações políticas com V. Exª nem é
de seu Partido, fazer esse comentário. Mas, logo em
seguida, verifiquei que essa postura de um homem
abnegado, de um exemplo de renúncia, idealismo, do
amigo do povo, do servidor de todos, do político honesto, transparente, Deputado, Senador, Vice-Presidente, Presidente, Ministro, isso marca realmente os
brasileiros. V. Exª marca por essa modéstia, por essa
vida, eu diria, que transcende as paixões políticas e
que entra pelos caminhos da castidade religiosa ou da
devoção religiosa. Eu tive a oportunidade de prestigiar
V. Exª quando tomou posse na Academia Brasileira de
Letras. Ouvi, com entusiasmo, o discurso de quem o
saudava e passei a fazer parte dos seus admiradores.
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Acho que a nossa geração não reclama do político
gestos olímpicos ou uma presença teatral no proscênio, na ribalta da vida pública. Acho que a gente devia
reaprender as coisas simples, o amor, a humildade,
a resignação, a fazer da vida pública um ministério.
E nisso V. Exª se excede nesta Casa. Seus discursos
são sempre muito lúcidos e irretocáveis. Seus votos
também são votos de amadurecimento, de prudência,
para encontrar sempre a fórmula melhor para a gente equacionar esse dilúvio de ódios e paixões que é
a vida pública brasileira. O revés eleitoral que V. Exª
sofre nas últimas eleições acho que apenas corrobora todas as virtudes de quem, com mandato ou sem
mandato, não abre mão de ser um servidor da Pátria.
O povo de Pernambuco tem em V. Exª um líder muito
acima do mandato eletivo. V. Exª é um líder que pode
ser consultado nos momentos mais difíceis, uma voz
que sempre apontará o caminho da justiça e da paz,
um homem do qual não se esperam traições ou atos
de interesse próprio, menores ou medíocres. V. Exª é
um nome que sempre será lembrado quando se falar
dos políticos do altruísmo, do idealismo, da fé em Deus
e do amor ao Brasil. Parabéns a V. Exª!
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Marcelo Crivella, pelo aparte
de V. Exª e pelo testemunho de vida que me ofereceu.
Como me sensibilizaram as palavras que V.Exª proferiu a respeito da minha vida pública. Sei que não é diferente a vocação de V. Exª, como bem demonstrou e
vem demonstrando ao longo do exercício do mandato
de Senador e agora reconduzido pela demonstração
bastante clara da comunidade do Rio de Janeiro, o
Estado que V. Exª aqui representa.
Portanto, Senador Marcelo Crivella, nossos cumprimentos pelo desempenho nesta Casa, com a qual
cedo se familiarizou, oferecendo um bonito exemplo de
dedicação à coisa pública, à vida pública. Sobre vida
pública, sempre digo que público eu sei o que é, mas
vida eu tenho dúvidas. Mas, de toda maneira, a vida
pública exige dedicação integral à comunidade a que
serve. E V. Exª é um exemplo bem eloquente dessa
condição essencial a um político.
Muito obrigado a V. Exª.
Eu concederia, agora, um aparte ao nobre Presidente Senador Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Marco Maciel, eu gostaria de não pedir este aparte
neste momento, a exemplo de todos os Senadores que
aqui já falaram. Mas quero dizer que V. Exª, Senador
Marco Maciel, representa um exemplo para mim, para
minha geração e para as varias gerações de políticos
do Nordeste brasileiro. V. Exª realmente foi um defensor
intransigente da nossa região desde que iniciou sua

57178

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

carreira política, mas sempre fez uma defesa que levou
em conta valores, percepções que até então não eram
devidamente enxergadas, podemos dizer assim. V. Exª
sempre lutou para que tivéssemos um novo Nordeste,
um Nordeste onde se pudesse respeitar a sua cultura,
a cultura de Gilberto Freyre, o trabalho. E eu poderia
citar muitos outros, mas aproveito para citar Gilberto
Freyre, V. Exª é um político, um intelectual, um homem
que não se deixou seduzir apenas pelo lado pragmático da política. Eu diria até que V. Exª nunca se sentiu
talvez – essa é a minha impressão – muito fascinado
por essa maneira de fazer política que amesquinha a
visão dos verdadeiros homens públicos. E, graças a
Deus, V. Exª galgou os maiores cargos desta República: o cargo de Presidente da Câmara dos Deputados,
V. Exª foi Vice-Presidente da República, foi Presidente
da República. E nós temos em V. Exª essa presença
de seriedade, de honestidade, mas sobretudo de uma
dimensão maior. V. Exª acrescentou à política uma dimensão que estava faltando, principalmente àqueles
que terminaram fazendo da política um verdadeiro
mercado persa, como nós temos hoje. V. Exª luta ainda
hoje por uma reforma política. Eu pergunto: quem vai
defender a reforma política com o brilhantismo, com
a segurança como V. Exª defende? Eu digo a V. Exª,
Senador Marco Maciel, que V. Exª não pode silenciar
e que, mesmo sem ter a tribuna do Senado durante
algum tempo, sei que vai continuar a peregrinar por
este País falando a linguagem dos que conhecem os
problemas deste País. V. Exª é um presidencialista convicto porque sempre disse que o Presidencialismo era
o regime que mais se adaptava às tendências políticas
do nosso País. Eu quero aplaudir a ação política de V.
Exª, a sua biografia já, a essa altura, tão enriquecida
e dizer que V. Exª realmente vai fazer falta, mas o País
não há de prescindir de homens como V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Garibaldi Alves. V. Exª é,
como eu, também nordestino e ocupou cargos muito
importantes não somente no plano federal, mas especialmente no seu Rio Grande de Norte, exercendo,
inclusive, mais de uma vez, a função de Governador
do Estado potiguar.
Portanto, tanto podemos dizer das qualidades
que V. Exª ostenta e da contribuição que V. Exª dá não
somente ao Estado do qual é filho, mas também ao
Nordeste, na sua persistente luta em favor da solução
dos problemas da Região.
O Brasil superou, neste processo de evolução
histórica, inúmeras dificuldades, mas uma delas ainda,
a meu ver, não conseguiu superar, que é a existência
de uma grande e lamentável desigualdade social.
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Espero que, por meio de medidas como o Plano
Real, que deu estabilidade fiscal ao Brasil, consigamos
ser um País menos assimétrico, que cresça de forma
mais homogênea, assegurando a todos e a cada um a
plena participação na vida social de nosso País.
Ouço, agora, com muita satisfação, o nobre Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Marco Maciel, V. Exª é uma referência nacional
na política e nos campos acadêmico e intelectual. A
trajetória política de V. Exª começou em Pernambuco,
onde foi Governador, depois foi Deputado Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Vice-Presidente da
República, Senador. Aqui no Senado teve, inclusive,
participações marcantes na Presidência da Comissão
de Constituição e Justiça. Foi relator ou ator de projetos
importantes, principalmente no campo da reforma política. No campo acadêmico, V. Exª é um dos membros
mais destacados da Academia Brasileira de Letras. V.
Exª marcou a sua presença no Congresso Nacional
de uma forma brilhante. V. Exª participou de todos os
momentos importantes da vida pública do País nos últimos anos, sempre como protagonista, sempre como
um político influente. Inclusive, destaca-se, em todo
esse período, o caminho para a redemocratização
do País, quando V. Exª liderou, com outros políticos,
a condição de o País voltar à democracia, de romper
com o regime militar, que já estava agonizando, mas,
de qualquer maneira, procurava continuar enraizado.
V. Exª, de forma corajosa, tomou posição contrária,
fundando a Frente Liberal e tomando posição ao lado
de Tancredo Neves. Aprendi, desde jovem, a apreciar
as suas qualidades, inclusive por causa do seu relacionamento de amizade com o meu pai, que vem de
muito tempo. Aprendi a conhecer o trabalho de V. Exª e
a acompanhá-lo até o momento atual. V. Exª fará muita
falta a este Congresso, a este Senado, pela sua competência, pela sua inteligência, pelo seu preparo, pela sua
habilidade, pelo seu temperamento conciliador e pela
sua condição de aconselhar e orientar seus colegas.
Mas, de qualquer maneira, o Brasil lhe deve muito por
tudo o que V. Exª fez por este País. Nós temos certeza
de que V. Exª não abandonará nem a política, nem as
causas principais da Nação brasileira, como também
continuará lutando por elas, como V. Exª sempre o fez.
E o nosso Partido precisa de V. Exª nestes momentos,
inclusive, difíceis por que passa. Então, é importante
que V. Exª continue lutando conosco, para fazer não só
um Democratas mais forte, como um País melhor.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre e
estimado amigo Senador Antonio Carlos Júnior, eu começaria a resposta ao aparte de V. Exª – extremamente
generoso –, dizendo que V. Exª é filho de um grande
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político e pai de um jovem político. Tive a oportunidade
de conviver, em diferentes oportunidades, com seu pai,
Antonio Carlos Magalhães, não somente no Senado
Federal, mas também em funções que exercemos no
Nordeste: Governador de Pernambuco; e ele, Governador da Bahia, em mais de uma oportunidade.
Posso dizer hoje que a imagem de Antonio Carlos
Magalhães se projeta cada vez mais em nosso País.
Há um reconhecimento generalizado de suas
qualidades cívicas, de sua luta em favor do desenvolvimento do Nordeste e da forma determinada como
ele lutava para ver aprovadas as suas posições, muitas das quais voltadas para matérias extremamente
importantes, como por exemplo o Orçamento impositivo, políticas sociais que assegurassem a correção
das desigualdades no nosso País.
Por todas essas razões, não poderia deixar de
dizer o quanto aprecio a sua pessoa e, de modo mais
genérico, as qualidades não somente de seu pai e de
seu filho, mas também do grande amigo que foi Luiz
Eduardo Magalhães, com quem convivi mais de perto
e a quem aprendi a admirar pela conduta, pelo espírito
público e pela vocação de vida pública.
Portanto, Senador Antonio Carlos Júnior, meu
agradecimento pelo generoso e amigo aparte.
Ouço o aparte do Senador Demóstenes Torres,
presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Senador Marco Maciel, V. Exª faz agora o discurso de despedida do Senado Federal. V. Exª é um dos grandes
nomes da República brasileira e acho que, mais do
que da República, do Parlamento brasileiro, desde a
época do Império. V. Exª é um homem extraordinário,
um homem que tem uma vida pública marcante; uma
vida em que passou pelos principais cargos do País:
foi Governador, foi Ministro, foi Senador da República,
foi Deputado Federal, foi Presidente da Câmara. V. Exª
tem um papel grande não só pelos cargos que ocupou.
Como Vice-Presidente da República, na realidade,
teve mais tempo de mandato do que o próprio Jânio
Quadros. Então, V. Exª tem tempo de mandato de Presidente da República. E mais importante que isso é a
dignidade com que V. Exª se portou na vida pública por
todos esses anos. Um exemplo de homem honrado, de
homem decente, de homem honesto, de homem preocupado com o seu Estado, preocupado com o Brasil,
com o Congresso Nacional, com a postura dos nossos
Senadores, com a postura dos nossos Congressistas.
Mais do que isso: V. Exª é um homem respeitado pela
sua história, respeitado pela sua capacidade intelectual. Eu mesmo sou testemunha de vê-lo várias vezes...
Perguntando por V. Exª junto a seus parentes em Goi-
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ânia, respondiam que estava no lugar tal, com tantos
livros; que fora para lá, nas férias, para poder se reciclar, para poder se atualizar, para poder colocar em
dia o seu raciocínio, a sua lógica, para fazer reflexões
sobre o Brasil. Articulista consagrado. Qualquer jornal
ou revista do Brasil lhe abre as páginas, porque sabe
que o V. Exª vai dizer é algo que vai somar, que vai
contribuir. V. Exª é membro da Academia Brasileira de
Letras. E não é um membro ocasional; é um homem
que tem substância, um homem que entrou lá pelos
seus méritos. Nós vamos sentir a falta de V. Exª O Congresso se sente diminuído com a ausência de V. Exª,
mas faz parte. Vez por outra, o povo erra. Esse é um
dos casos, tenho certeza, em que o povo simplesmente
não pensou nas consequências de perder um homem
público, um Parlamentar da estirpe de V. Exª Eu, particularmente, vou sentir muita falta do companheirismo,
do homem que, quando disputei o Governo do Estado
de Goiás, foi o único político nacional que lá apareceu
para me apoiar; do homem do meu partido, que tem
a sua família e que, todas as vezes em que aparece,
faz questão de avisar, para que nós possamos ter algum dedo de prosa, algum momento de intimidade; do
conselheiro que conta casos notáveis, conta parte da
história como se fosse uma trivialidade, porque participou de muitos fatos relevantes. V. Exª teve um papel
importante no regime de 1964, mas teve um papel
muito mais importante na redemocratização do Brasil.
Muitos não compreendem, olhando de longe, aqueles
momentos da formação da Frente Liberal. V. Exª foi o
principal homem, o principal condutor e que levou à
vitória de Tancredo Neves, e que levou à Assembleia
Nacional Constituinte, à nova Constituição. E o resto
da história todo mundo conhece. Não conhecem a
importância de V. Exª, muitas vezes, nesse processo.
Vamos sentir aqui a falta do conselheiro, do homem
experiente, do homem comedido, desse homem de
bem, exemplo para todos nós. Confesso que estou
perdendo não só um amigo; estou perdendo um pedaço substancial de alguém que, praticamente todos os
dias, nos leva a reflexões, nos leva ao bom senso, faz
ponderações, tem frases marcantes, tem vontade de
conviver com seus colegas de Partido, tem tolerância
conosco, que, muitas vezes, não temos a experiência
que V. Exª tem. E, como seu sucessor na Comissão
de Constituição e Justiça, também posso assegurar a
sua capacidade de trabalho, sua dedicação, seu zelo,
sua eficiência. Ou seja, é alguém que, infelizmente,
para o Brasil, não será substituído nesta Legislatura.
Mas, pelo vigor de V. Exª, tenho certeza de que V. Exª
vai voltar. Essa vaga de Pernambuco é também uma
vaga do Brasil, e aqui V. Exª só soma, só adiciona, só
contribui, só colabora. Nos momentos tristes que vi-
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vemos, V. Exª sempre foi lembrado, mesmo na época
triste da lama, do lodo, como uma pérola, como alguém
que não pode ser tocado, a não ser pelo elogio, a não
ser como exemplo, a não ser pelo que de bem fez ao
nosso País. V. Exª é um homem público por excelência
– perdoe-me o trocadilho. Merece esse título. Sinto-me
honrado de ter podido conviver com alguns homens
aqui, e V. Exª, com certeza, é um dos grandes nomes
deste Brasil, um dos grandes nomes desta legislatura
e – vou repetir o que disse no início – um dos grandes
homens de toda a história do Parlamento brasileiro.
Vou sentir falta de V. Exª e acho que o Brasil também
vai. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Demóstenes Torres, pelo
depoimento que presta V. Exª, que muito me desvanece. Devo dizer que tenho por V. Exª uma admiração
que não é recente, não somente pela sua vocação de
jurista, mas também pelo desempenho no Senado Federal. E não foi por outra razão que o povo de Goiás,
que é um eleitorado esclarecido, reconduziu V. Exª ao
Senado Federal depois de haver cumprido, com talento, engenho e arte, o mandato.
Quero dizer o quanto estimamos a sua pessoa,
não somente como político, como jurista, mas também
como um intelectual que pensa as questões brasileiras e procura resolvê-las de forma a mais adequada
possível.
Por isso, o Senado da República se rejubila em
ter um Senador do porte de V. Exª, e isso muito vai
ajudar com que comece bem a nova legislatura, que
muito em breve se instalará.
Portanto, Senador Demóstenes Torres, os nossos agradecimentos pelas suas palavras e, como já
tenho vinculações com Goiás, por conta de minha família, e aprecio muito o povo goiano, não queria deixar de acentuar esse dado, para mim extremamente
importante.
Muito obrigado, Senador Demóstenes, pelas suas
tão cativantes palavras.
Tenho agora satisfação de conceder um aparte
ao Senador Jayme Campos, que integra também o
nosso partido e traz uma contribuição do Centro-Oeste
à solução dos nossos problemas.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Marco Maciel, eu não poderia deixar de manifestar,
naturalmente, toda a admiração que temos por V. Exª.
Quando iniciei na área política do meu Estado de Mato
Grosso, nós sempre nos espelhamos na sua pessoa.
Iniciamos lá, no velho PDS, depois passamos para o
PFL, hoje Democratas. Particularmente, quero falar da
admiração que temos pelo Senhor, não só eu, mas o
meu irmão Júlio Campos, meu saudoso pai, Júlio Do-
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mingos de Campos – não é preciso nem comentar –,
na medida em que sempre fizemos política juntos, junto com o senhor, junto com o saudoso Antonio Carlos
Magalhães, da Bahia, e junto com outros valorosos
companheiros nossos, que escreveram, com certeza,
a história da política brasileira. V. Exª vem a esta tribuna
para praticamente se despedir da sua presença aqui
nesta Casa, e eu imagino que a sua presença, com
certeza, ficará marcada na história, sobretudo para nós,
que conhecemos a sua trajetória. Diante dos momentos
mais importantes da vida nacional, o senhor sempre
esteve ali, de forma muito zelosa e, sobretudo, muito
sensata, buscando efetivamente a democracia plena
com que sempre sonhamos. Diante daquele momento
de transição democrática, V. Exª foi o grande condutor para que pudesse estar hoje restabelecida a plena
democracia brasileira. Entretanto, com a história que
o senhor escreveu no Brasil, sobretudo no Estado de
Pernambuco, não tenho dúvida alguma de que o pernambucano, nas próximas eleições, vai ter saudade
de Marco Maciel, para reconduzi-lo novamente a esta
Casa ou talvez até a um cargo do Poder Executivo.
Quero dizer ao senhor, meu caro prezado amigo, Senador Marco Maciel: V. Exª tem a admiração não só de
parte da classe política, mas de toda a classe política
brasileira. Posso falar assim pelo relacionamento que
tenho não só no Mato Grosso, mas com vários amigos
e familiares por este imenso País. Todas as vezes que
converso com um cidadão brasileiro, quando se faz uma
referência ao Senador Marco Maciel, é uma verdadeira
unanimidade dizer que é um dos políticos exemplares
do Brasil. É um político – não tenho dúvida alguma disto – cuja trajetória, cuja história vai ficar marcada não
só neste momento, mas para as futuras gerações que
virão fazer política, e, espelhando-se na sua pessoa, eu
não tenho dúvida nenhuma de que serão os políticos
que o povo brasileiro gostaria de ter nos momentos
da política nacional. Senador Marco Maciel, leve junto
com o senhor, no seu coração, na sua cabeça, a nossa
admiração, não só da família Campos, do Mato Grosso, mas do mato-grossense, daquele que o conhece,
que sabe a sua história, a sua trajetória, pela qual, não
tenho dúvida alguma, todos têm a maior admiração e
o maior respeito. E aqui, quero dizer que V. Exª terá
um companheiro, um amigo, um soldado que sempre
estará a sua disposição para que, juntos, possamos
ainda enfrentar os futuros embates eleitorais e fazer do
nosso partido um partido, com certeza, que possa dar
uma nova perspectiva para o povo brasileiro. Saúdo V.
Exª na certeza absoluta de que a presença de Marco
Maciel será perene no Congresso Nacional brasileiro.
Muito obrigado. Que Deus abençoe V. Exª.

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Jayme Campos. Sabe V.
Exª das nossas ligações de amizade, que são muito
antigas. A família Campos, que eu sempre apreciei, é
uma família que deu muitos governadores. Não podemos deixar de reconhecer que é uma família de forte
vocação política, que procura contribuir para o desenvolvimento do seu Estado, hoje um dos Estados que
mais se desenvolve no nosso País. Penso que, talvez,
o Centro-Oeste, em termos relativos, não absolutos,
seja hoje a Região de maior nível de desenvolvimento,
o que significa dizer que a tendência é cada vez maior
no sentido de o Centro-Oeste concorrer de forma positiva para o desenvolvimento do País. Não somente
sob o ponto de vista econômico, pela sua produção,
pelo agronegócio, mas também pelo fato de ser uma
região em que há minérios em grande quantidade e
também que consegue gerar emprego de boa remuneração para a sua população.
Isso faz-nos dizer que, sobretudo após a divisão
do território de Mato Grosso em dois – Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul –, essa situação, contribuiu – assim entendo – para alavancar o crescimento de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul. Confirma-se, assim,
o Centro-Oeste, como uma região dinâmica que tende
a ter um desenvolvimento muito significativo, contribuindo para melhorar, consequentemente a qualidade de
vida do nosso País.
Encerro, dizendo do nosso agradecimento ao
Senador Jayme Campos pelas palavras que acaba
de proferir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo a
mim conferido.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Delcídio Amaral.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. Delcídio Amaral deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto
Botelho.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
Solicito a V. Exª a palavra para uma comunicação relevante.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Senador Heráclito Fortes, vamos encerrar esta
sessão e começar outra imediatamente. Aí V. Exª...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –
Como?
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido – RR) – Vamos encerrar esta sessão e começar
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outra sessão extraordinária para votar o Código de
Processo Penal.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Faço
um apelo a V. Exª, antes do encerramento, apenas para
uma comunicação relevante.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido – RR) – Rápida.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.))
– Eu apelaria a V. Exª. Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço
a gentileza do Presidente em me conceder a palavra
para comunicar um fato relevante, porque acho, Senador ACM Júnior, que é importante o registro que
faço agora.
A Imprensa Nacional acaba de registrar a renúncia do Senador Gim Argello à função de Relator do Orçamento 2011. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o ato de renúncia é unilateral. Não nos cabe aqui sua
discussão. Temos de acatá-lo e, evidentemente, fazer
uma avaliação desses fatos. Quero dizer, porém, que
o Senador Gim Argello toma uma atitude que, por um
lado, temos de respeitar.
Na sua carta, ele diz que se está afastando para
dar, ao Tribunal de Contas e aos órgãos de fiscalização federal, o amplo direito da investigação, o amplo
direito de que os fatos venham às claras.
Esse gesto merece de todos nós Senadores,
pelo menos, respeito à atitude tomada pelo colega
Senador.
Mas esse ato é mais profundo, Senador Casagrande, esse ato é mais grave, porque esse ato mostra
que o episódio isolado do Senador Gim Argello é uma
gota no oceano, traz à baila fatos comprometedores
praticados pelo atual Governo no que diz respeito ao
Orçamento Geral da União.
O Senador Paulo Paim, hoje mesmo, denunciou
na Casa o não cumprimento, por parte do Ministério,
quero crer, da Agricultura, de liberação de emendas
empenhadas para atendimento de seus Municípios no
Rio Grande do Sul.
E os fatos, Senador Casagrande, são graves. Se
V. Exª conversar, nos corredores, com os colegas, e aí
vale para as duas Casas, vai ver...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ...que
os comentários do que ocorrem no Ministério das Cidades não são nada abonadores; que os fatos que
ocorrem com o programa ProJovem, Mão Santa; que
ocorrem no Segundo Tempo no Ministério dos Esportes; que ocorrem no Ministério do Turismo, promovendo
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carnavais fora de época e outros eventos maiores, e
também no Ministério da Cultura, precisam ser apurados. Esse fato isolado, quando um Senador toma uma
atitude corajosa, renuncia ao Orçamento para deixar
livre as apurações e para não permitir que seja amanhã acusado de interferir ou de cercear a apuração dos
fatos, leva fatalmente a que essas apurações sejam
feitas de maneira séria e profunda.
Outro fato, Sr. Presidente, finalizando: é preciso
que o substituto do Senador Gim Argello seja uma pessoa com total isenção neste episódio, que não tenha
nenhuma relação com ONGs, para que a votação do
primeiro Orçamento da Presidente Dilma Rousseff não
seja contaminada de nenhuma desconfiança. Mas mais
grave do que isso, é preciso que se apure o que já tem
aí denunciado, do desvio de recursos e do uso desses
recursos em campanhas eleitorais pelo Brasil afora.
O Senador Gim Argello, com esse gesto, dá uma
oportunidade ao Brasil de passar a limpo esses fatos e
dá, acima de tudo, a oportunidade à Presidente eleita
Dilma Rousseff para que consiga sair desse...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... emaranhado que foram os atos praticados por Ministros da
Casa com relação ao Orçamento no seu uso para fins
eleitorais muitas vezes não tão confessáveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:
(Art. 17, §1º)
1. Senador Mozarildo Cavalcanti
2. Senador Augusto Botelho
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 499, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 499, de 2010, que altera a Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma
Funções Comissionadas Técnicas em cargos
em comissão; e altera as Leis nºs 8.460, de
17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de
outubro de 2007.
(Lido no Senado Federal no dia
1º.12.2010)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de:
10.10.2010)
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Prazo final prorrogado: 2º.02.2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2010, que autoriza
a União e as entidades da administração pública federal indireta a contratar, reciprocamente
ou com fundo privado do qual seja o Tesouro
Nacional cotista único, a aquisição, alienação,
cessão e permuta de ações, a cessão de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados
para futuro aumento de capital, a cessão de
alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência
para a subscrição de ações em aumentos de
capital; autoriza a União a se abster de adquirir
ações em aumentos de capital de empresas
em que possua participação acionária; altera
a Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008;
e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 500, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia
07.12.2010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.10.2010)
Prazo final prorrogado: 07.02.2011
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007,
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tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas
da Criminalidade.
Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
4-Plen): favorável.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da profissão de jornalista.
Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
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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 100, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
100, de 2007 (nº 5.741/2001, na Casa de origem, da Deputada Ana Corso e de outros
Senhores Deputados), que dispõe sobre a
criação dos Comitês de Estudos e Prevenção
à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, que oferece a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Mão
Santa)
9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 87,
de 2008 (nº 1.871/2007, na Casa de origem,
do Deputado Edinho Bez), que inclui no Anexo
da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação,
o trecho rodoviário que especifica.
Parecer sob nº 1.476, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Cícero Lucena, CI)
10
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe
sobre a advertência em rótulos de alimentos
e bulas de medicamentos que contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Flávio Arns, CAS)
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11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob nº 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notificação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
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Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas específicas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deficiência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
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24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
25
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipifica as
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
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do, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipificar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráfico
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
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29
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
30
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390,
DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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31
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
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do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
33
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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34
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
35
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
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eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141,
231 e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
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maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
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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.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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43
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
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1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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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.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 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.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
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a alínea “g” do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341,
de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231 e
261, de 2006–Complementares; 265 e 684 de 2007–
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
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
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e
341, de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
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de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especifica, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
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22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições financeiras na concessão de financiamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda, que oferece.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
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Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oficiais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
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REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 834, de 2010, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, a fim de que tenham tramitação autônoma.
58
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 848, de 2010, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos
Fundamentais ao livre exercício da crença e
dos cultos religiosos).
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido – RR) – Declaro encerrada a sessão deliberativa
ordinária.
(Levanta-se a reunião às 20 horas e 03
minutos.)
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Ata da 201ª Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 07 de dezembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Augusto Botelho e Valter Pereira
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 20 HORAS E
3 MINUTOS, E ENCERRA-SE ÀS 21 HORAS
E 5 MINUTOS)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/ Partido – RR) – Há número regimental.
Declaro aberta a 201ª Sessão Deliberativa Extraordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido – RR) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009
Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, do
Senador José Sarney, que reforma o Código
de Processo Penal.
Pareceres sob os nºs 1.472 e 1.617, de
2010, da Comissão
– Diretora. Relator: Senador Heráclito
Fortes, oferecendo a redação do vencido; e.
– Temporária de Estudo da Reforma do
Código de Processo Penal sobre as Emendas
nºs 01 a 214 de Plenário. Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável às Emendas
nºs 02, 05, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 28, 33, 35,
38, 41, 45, 46, 53, 55, 59, 61, 64, 66, 67, 77,
78, 79, 80, 83, 88, 90, 93, 94, 98, 100, 102,
107, 109, 114, 119, 124, 126, 128, 129, 132,
133, 141, 142, 144, 145, 154, 163, 164, 169,
181, 186, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206,
210 e 211.
Eu sou obrigado a ler pelo Regimento.
Favorável, parcialmente, nos termos das Submendas e às Emendas nºs 08, 13, 15, 22, 30, 48, 65,
68, 75, 81, 84, 86, 96, 101, 104, 113, 116, 117, 121,
123, 136, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 157, 158, 161,
162, 166, 189, 193, 197, 214.
Pela rejeição das Emendas nºs 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11,
14, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37,
39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58,
60, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 82, 85, 87, 89,
91, 92, 95, 97, 99, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112,
115, 118, 120, 122, 125, 127, 130, 131, 134, 135, 137,
143, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 159, 160, 165,
167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192,
194, 195, 196, 198, 204, 207, 208, 209, 212, 213.
A discussão da matéria foi encerrada, em turno
suplementar, com apresentação de 214 emendas de
plenário.
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Passa-se à votação do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 156, de 2009, sem prejuízo das
emendas e subemendas.
Concedo a palavra ao Relator, Senador Renato
Casagrande, para encaminhar a votação.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, senhoras e senhores,
nós estamos na fase final, no turno suplementar da
votação do Código de Processo Penal.
Já fizemos a votação em primeiro turno. A matéria retornou à Comissão Especial, onde mais de 200
emendas foram apresentadas. Essas emendas foram
relatadas e aprovadas na Comissão. O parecer foi
aprovado na Comissão Especial e, agora, estamos
aqui apreciando, lidas por V. Exª, as emendas que foram acatadas e as emendas que foram rejeitadas. É
este parecer que agora estamos discutindo para sua
apreciação.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário
que, nesta fase, eu possa relembrar, de forma muito
sucinta, o que nós constituímos aqui em 2008. Propusemos ao Presidente Garibaldi Alves Filho a constituição
de uma comissão externa de juristas. Essa comissão
foi criada em agosto de 2008.
Quero fazer o registro da presença do Ministro
Hamilton Carvalhido.
Quero registrar aqui, mais uma vez, nos Anais
desta Casa, que o Ministro Hamilton Carvalhido presidiu a Comissão Externa de Juristas. Agradeço muito a
sua contribuição como Presidente desta Comissão. O
Procurador Eugênio Pacelli, que está aqui também presente, relatou este anteprojeto na Comissão Externa de
Juristas – os dois presentes, Presidente e Relator.
Também quero agradecer aos membros da Comissão Externa de Juristas. Estão aqui presentes o
Fabiano, que é Consultor da Casa, e o Dr. Tito, que é
do Ministério Público e assessor do Presidente da Comissão Especial, Senador Demóstenes Torres.
Compusemos a Comissão Especial, fizemos 17
audiências públicas em diversas capitais, e o Presidente Sarney assinou o anteprojeto, transformando-o
num projeto de lei, o Projeto nº 156.
Constituímos a Comissão Especial, presidida
pelo Senador Demóstenes Torres, que está aqui presente e é um especialista da área, Promotor de Justiça, que deu uma grande contribuição nesse debate,
nessa discussão.
Diversos outros Senadores contribuíram. Está
aqui o Senador Valter Pereira, que também é advogado
e deu a sua contribuição nesse processo; o Senador
Tião Viana, que também participou dessa Comissão;
o Senador Antonio Carlos Magalhães também; enfim,
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diversos Senadores contribuíram e colaboraram na
Comissão Especial que debateu o Código de Processo Penal.
Chegamos a esse ponto, e o que nós estamos
apresentando, na verdade, depois dessa longa tramitação, além de fazermos esses agradecimentos que
já fiz ‑ e agradeço também a todas as entidades que
participaram desse debate ‑, quero também fazer um
agradecimento ao Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, através das entidades ligadas ao
Poder Judiciário, que colaboraram também para que a
gente pudesse chegar ao ponto do debate, com a concordância de vocês na apreciação desse relatório.
Medidas importantes foram tomadas e estão agora contidas nesse relatório. Daquilo que aprovamos do
primeiro para o segundo turno, muitas emendas foram
acatadas. Mais de cem emendas foram acatadas, mais
de cem emendas e sugestões foram acatadas, e algumas medidas nós aprovamos e acatamos e compõem
agora o relatório que estamos apresentando.
A Emenda nº 214 – que foi acatada, só para citar
um exemplo – evita que o julgamento perante o Tribunal do Júri seja adiado indefinidamente, até o trânsito
em julgado da decisão de pronúncia. Para esse fim se
estabelece que o agravo contra a decisão de pronúncia
terá efeito suspensivo automático, de modo a evitar a
realização prematura do júri. Sempre que o juiz se pronuncia com relação ao Tribunal do Júri, isso tem uma
suspensão automática. No entanto, julgado o agravo
pelo Tribunal de Justiça à instância superior, fica aberto
o caminho para a realização do júri. Não precisa esperar o julgamento das decisões superiores.
Também um novo tratamento ao recurso do agravo. A eliminação do agravo retido. Todos os agravos
serão interpostos por instrumento. Redução das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento aos casos que, efetivamente, impactam o curso do processo,
como medidas cautelares, definição da competência,
pronúncia, entre outras situações.
Nós estamos fazendo algumas mudanças já apresentadas na Comissão Especial, mas queremos, em
especial, fazer os seguintes ajustes redacionais. De
imediato, chamar a atenção para que possamos fazer
os seguintes ajustes:
1 – A Subemenda à Emenda nº 96 revogou o
inciso V do art. 192 e o § 4º do art. 271. Ocorre, por
decorrência lógica, que o § 5º do art. 271, que faz referência ao § 4º, também deveria ser revogado.
2 ‑ A parte final do art. 575 faz menção à necessidade de reforço da fiança. Ocorre que o citado dispositivo faz menção equivocada ao art. 574. Constata-se
facilmente que houve equívoco da remissão, pois nenhum outro dispositivo do Código de Processo Penal
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trata do reforço da fiança. Assim, a titulo de ajuste redacional, suprimimos a referência ao art. 574.
3 ‑ As hipóteses de revogação do benefício da
suspensão condicional do processo foram reunidas em
um único parágrafo. Assim, houve junção dos §§ 3º e
4º do art. 261, tendo em vista a aprovação da Subemenda à Emenda nº 17.
4 – No Parágrafo Único do art. 461, substituímos
o termo Assistência Judiciária por Assistência Jurídica,
em conformidade com o dispositivo do art. 5º, inciso
LXXIV, da Constituição Federal.
Então, fora as emendas acatadas, e para que
possamos adequar essas emendas e fazer os ajustes necessários, propusemos e estamos pedindo que
sejam realizados esses ajustamentos.
Nós estamos dando uma contribuição grande,
na minha avaliação, com a aprovação desse Código
de Processo Penal. É uma reformulação do Código
Penal de 1941, um Código ultrapassado, que já não
condiz com a realidade atual, não atende às demandas e aos meios tecnológicos atuais, à cultura da sociedade brasileira.
Então, nós estamos dando uma bela contribuição
se a gente conseguir votar esta matéria hoje e encaminhá-la para a Câmara dos Deputados, para que a
Câmara, no ano que vem, faça também o debate e,
se possível, a aprovação desta matéria.
Mudanças como a instituição do juiz das garantias; limitação dos embargos de declaração; aceleração
processual, para que o juiz possa tomar medidas para
acelerar o processo na hora em que o prazo estiver
vencido; a possibilidade de sequestro de bens ‑ na área
criminal, não era possível isso. Nós estamos permitindo
a possibilidade desse sequestro. Além do sequestro,
a alienação de bens, permitida no crime de tráfico de
drogas, mas, na área penal, isso não era possível.
Estamos agilizando e desburocratizando o inquérito policial, possibilitando que não só quem está sendo
indiciado, investigado, denunciado, tenha os direitos,
mas que a vítima também tenha os seus direitos. Há
um capítulo específico para a vítima. Estamos dando
possibilidade para que a fiança possa ser, de fato, um
instrumento de punição, porque hoje a fiança ficou
desmoralizada. Então, estamos reajustando, estabelecendo, de fato, que a fiança possa ser uma forma de
penalizar uma pessoa que esteja sendo investigada
ou denunciada por algum crime.
E outras medidas cautelares, que não sejam só a
prisão ou só a liberdade. Que, além da prisão, tenhamos outras medidas, no momento em que alguém for
preso em flagrante.
Quanto às prisões provisórias, temporárias, estamos estabelecendo um prazo para que alguém que
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esteja sendo investigado não permaneça três, quatro,
sete ou onze anos sem ter seu julgamento. Isso não é
possível, com os meios tecnológicos que temos hoje,
com a estrutura que tem o Poder Judiciário.
Então, estamos acabando com as prisões especiais, estamos dando fim às prisões especiais. Só não
estamos acabando para a Magistratura, para o Ministério Público, porque há legislações específicas. Mas
estamos acabando.
O juiz tomará a decisão, se alguém tiver que ficar
retido e detido em alguma área isolada por ameaça à
sua vida ou à vida de outro. Estamos acabando com
a prisão especial.
Então, diversas possibilidades estamos implementando no novo Código de Processo Penal, que
não preciso ficar aqui repetindo, repetindo, repetindo,
porque já discutimos esse tema por muitas vezes. E
tenho certeza de que esta é uma contribuição grande
que o Senado estará dando à sociedade, e a Câmara
poderá complementar este trabalho.
Então, quero agradecer de verdade. Estou concluindo meu mandato no Senado e assumo o Governo do Estado do Espírito Santo no dia 1º de janeiro.
Se tivermos sucesso, sei que dei minha colaboração,
mas sei que a colaboração foi muito maior por parte
dos membros da comissão externa, dos membros da
comissão especial, da decisão política de vocês votarem essa matéria.
Portanto, agradeço muito e também apresento o
Relatório na expectativa de que possamos aprová-lo
desta forma, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Augusto Botelho.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valter
Pereira.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. Valter Pereira deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto
Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Muito obrigado, Senador Casagrande. V. Exª
falou na sociedade capixaba, mas sei que quis dizer
sociedade brasileira, em relação a esse seu trabalho.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – É
que ele tem apreço maior pela sociedade capixaba.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
SE) – Pela sociedade capixaba e também pelo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – Para encaminhar, Senador?
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Só para dizer algumas palavras acerca do assunto, se
V. Exª me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. S/Partido
– RR) – V. Exª tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Primeiro, para elogiar a desenvoltura, o desempenho,
a dedicação desse grande Senador que nós estamos
perdendo. O Brasil perde para o Espírito Santo – podemos dizer assim, quase que impropriamente – o
Senador Renato Casagrande, que vai ser Governador do Estado, numa eleição belíssima. E diga lá ao
Senador eleito que fiquei com ciúmes dele, porque foi
o único que teve mais voto do que eu no Brasil, proporcionalmente. Diga a ele que já está chegando aqui
por cima e ainda mais ocupando uma vaga que, claro,
vai enaltecer muito a sociedade capixaba e a sociedade brasileira.
O Senador Casagrande foi um Relator experiente,
um homem que ouviu, um homem que pôde construir
o possível. E é óbvio que ele teve, anteriormente, um
trabalho desenvolvido por uma comissão brilhante,
uma comissão de notáveis presidida por esse grande
homem público, por esse jurista extraordinário, Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido.
Tive a honra de ser colega do Ministro Hamilton
Carvalhido no Conselho Nacional dos ProcuradoresGerais de Justiça do Brasil, do qual ele foi Presidente
e eu tive orgulho de sucedê-lo naquela Presidência.
ProcuradorGeral de Justiça do Rio de Janeiro, jurista brilhante e com um desempenho espetacular no Superior
Tribunal de Justiça, respeitado por todos os Ministros,
respeitado pela Academia Brasileira, pela Magistratura.
Enfim, um homem que pôde coordenar um trabalho
sério, decente, de primeira linha, que visava, sobretudo,
dar agilidade ao processo, criar outros instrumentos
para que o juiz pudesse prender bem e soltar bem;
diminuir o número de recursos, fazendo com que o
processo pudesse chegar ao fim; acabar com as prisões especiais vergonhosas. Que diferença tem um
Senador ou um pedreiro quando mata? Um médico
ou um lixeiro quando estupra? São todos criminosos
e têm que ir para o mesmo lugar destinado àqueles
que praticam crimes.
O novo Código também deixa claro quem exerce
bem e nitidamente a sua função, ou seja: o promotor
acusa, o advogado defende e o juiz julga – claro que
com pequenas variantes.
Tem a seu lado o nosso querido Eugênio Pacelli, um dos ícones do Direito Penal do Brasil, e o Dr.
Tito Souza Amaral, que vem nos acompanhando na
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Comissão de Constituição e Justiça, representando o
Ministério Público brasileiro, que, outro dia, mereceu
inclusive o elogio do Senador Aloizio Mercadante – e
os senhores sabem que elogio do Senador Aloizio
Mercadante cura câncer, não é verdade? (Risos.) Só
para dar o grau de importância do nosso Tito Souza do
Amaral, na Comissão de Constituição e Justiça.
Foi um trabalho árduo, mais de dois anos de trabalho, desde a comissão presidida pelo nosso querido,
competente, ilustrado, líder e carismático Hamilton Carvalhido até agora, no momento final, em que devemos
fazer essa votação, e o projeto se dirigir à Câmara dos
Deputados, onde naturalmente sofrerá modificações,
quando voltará ao Senado para a redação final.
Neste momento, é claro que, sobre o que foi dito
aqui, grosso modo, juristas vão se debruçar. Muitos vão
discordar, muitos vão concordar. Mas esse é o papel do
Congresso Nacional. Tínhamos que produzir mesmo
a modernização desse texto e fazer com que a tecnologia ingressasse finalmente no Direito Processual
brasileiro. Os juízes ainda hoje utilizam o computador
como máquina de escrever. Não pode ser assim mais.
A tecnologia tem que ser uma ferramenta disponível
para que o procedimento se agilize, para que o processo tenha fim, para que a justiça seja praticada. Naturalmente, isso foi muito importante.
Vale lembrar, Sr. Presidente, Senador Augusto Botelho, que nós tivemos aqui também, entre os
notáveis desta Comissão, o nosso consultor Fabiano
Silveira, que acabou dando uma grande mão para o
nosso Senador Renato Casagrande. Talvez tenha sido
o que mais acompanhou, o que mais contribuiu, o que
mais discutiu todo esse projeto.
Enfim, nós demos uma resposta; uma resposta
que, daqui a dois, três anos, quando esse projeto voltar
para cá, ele certamente voltará modificado, mas ele teve
um pontapé inicial esplêndido. Tenho certeza de que a
coluna vertebral desse Código de Processo Penal será
mantida. Sabe bem o nosso Mão Santa, médico, que
coluna vertebral de um projeto como esse não pode
se curvar jamais, tem que permanecer ereta.
Fico feliz em ter podido participar, de ter sido o
Presidente da Comissão Especial, depois de tê-lo apreciado também na Comissão de Constituição e Justiça.
Finalmente, acabamos – eu disse isso ontem em uma
palestra, em São Paulo, ao lado do Ministro Gilmar
Mendes, ao lado do Ministro Toffoli, ao lado do Ministro
Luiz Fux, colega do nosso Ministro Hamilton Carvalhido, onde nós discutimos não só a reforma processual
penal, mas as reformas que fizemos, uma delas até a
reforma da própria Constituição, a Emenda nº 45.
Muitos reclamam que nós demos poderes excessivos aos Ministros do Supremo. Até tive oportunidade,
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Ministro Carvalhido, de lembrar que, outro dia, em um
salão, cortando o cabelo – pasmem, eu ainda corto o
cabelo! –, estava lá uma senhora dessas joviais, e eu
caí na bobagem de perguntar a idade dela: – Quantos
anos a senhora tem? E ela, bacharel em Direito, logo
respondeu: – Olha, Senador, com esses poderes que
o senhor deu para o Supremo, eu não posso responder, porque o Supremo ainda não decidiu quando é
válido o nascimento. Então, não posso dizer qual é a
minha idade.
É claro que o Supremo tem poderes grandes
dados por nós, mas esses poderes valeram a pena.
O Supremo, hoje, julga metade dos processos que
julgava. O Ministro pode se dedicar com maior afinco
àquele julgamento.
Eu queria também ter dado essa oportunidade
ao STJ, mas o lobby da magistratura de primeiro grau
impediu, criando uma ficção, que é a chamada Súmula
Impeditiva de Recursos. É um negócio que não vingou,
que não foi para lado nenhum, e o STJ não pôde usar
desse mesmo mecanismo. Nós demos a repercussão
geral para o Supremo, e assim por diante.
Então, estamos dando uma ferramenta nova aos
juristas brasileiros, aos operadores do Direito, ideia que
surgiu dessa Comissão Especial.
E quero parabenizá-lo, repito, pelo trabalho brilhante que V. Exª fez como Relator, pela dedicação
que teve, inclusive como candidato a Governador. É
difícil! V. Exª conciliou, porque tem espírito público, e
coroou o seu trabalho aqui. Ficou na história do Senado brasileiro e, tenho certeza, do Brasil como aquele
que deu o pontapé para que o Brasil tivesse uma nova
legislação processual penal.
Parabéns a V. Exª!
Parabenizando V. Exª, quero estender os cumprimentos a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, a todos os membros dessa Comissão
Especial e ao nosso querido Ministro Carvalhido, que
tão brilhantemente a presidiu.
Acaba de chegar o responsável maior por tudo
isso – “a César o que é de César”: nosso SenadorPresidente, José Sarney, que instituiu essa comissão
de notáveis, como aliás fez também na reforma do Código de Processo Civil, colocando, ali na Presidência,
o Ministro Fux e, na reforma do Código Eleitoral e da
legislação eleitoral, o Ministro Toffoli. Tenho certeza
de V. Exª fez muito bem, marco da sua administração,
essas reformas de que o Brasil tanto precisa.
Para encerrar, só posso dizer que queira Deus
me dar a ventura de estar aqui quando esse projeto
voltar da Câmara, para a gente dar os contornos finais.
Com certeza, V. Exª será lembrado e homenageado
como aquele que fez com que essa criatura pudesse
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chegar à Câmara em bom estado, para que pudesse
ser analisada decentemente e voltasse a esta Casa,
e, assim, finalmente, possamos dar ao Brasil a legislação processual que ele tanto anseia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Um
momento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Quero desculpar-me, perante meus colegas, de minha
ausência até agora, porque o avião em que eu vinha
teve um atraso muito grande. Cheguei atrasado, mas
ainda a tempo de presidir esta sessão e a votação do
Código de Processo, em que tenho tanto interesse.
Acho que é uma grande etapa para o Senado.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Posteriormente, gostaria que V. Exª me inscrevesse para
falar como encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já está inscrito.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa proposta que estamos a discutir em fase final de
aprovação no Senado da República, como todos sabem, teve início numa proposta que foi empreendida
pelo Presidente José Sarney, que nomeou uma comissão de juristas, sob a presidência do Ministro Hamilton Carvalhido. E essa comissão entregou ao Senado
da República um trabalho primoroso, trabalho que
teve a participação dos segmentos mais interessados
na reforma ou na elaboração de um novo Código de
Processo Penal, que já vem desde 1941, por meio do
Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941. O Brasil
conheceu, na Era Vargas, o seu primeiro Código de
Processo Penal.
E obedecendo ao espírito da Reforma do Judiciário, que fixou como preocupação fundamental do
regime democrático, da valorização das partes, do
fortalecimento do Judiciário como instituição, como
instrumento de realização do Direito, a duração razoável do processo como indispensável para a celeridade processual.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que, com a Constituição de 1988, algumas ferramentas que já existiam
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no Direito Internacional e até no nosso Direito foram
reforçadas, como o princípio do devido processo legal,
o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Todos esses princípios estão consubstanciados
nesse trabalho que teve como Relator o Senador do
meu Partido, Governador do Estado do Espírito Santo,
que tomará posse no início do próximo ano, o Senador
Casagrande, que teve uma incumbência que só poderia ser, na prática, realizada por meio de um espírito
renovador e inovador, de um homem que se dedicasse
diuturnamente à tarefa hercúlea de fazer um código
no qual centenas de emendas foram apresentadas. Inclusive eu quero agradecer ao Senador Casagrande o
fato de ter acolhido, das 93 emendas que apresentei,
66 emendas que foram aceitas, sendo que 44 integralmente, 18 subemendas e 04 acolhidas no mérito.
Quero também agradecer às entidades que participaram ativamente nesse processo de elaboração: à
Associação dos Magistrados Brasileiros, que me sugeriu
51 emendas; ao Ministério da Justiça, que me sugeriu 12 emendas; à Associação dos Juízes Federais do
Brasil com 11 emendas; à Ordem dos Advogados do
Brasil com 06 emendas; ao Fonaje – Fórum Nacional
dos Juizados Especiais, com 03; ao Conselho Nacional de Justiça, que nos sugeriu uma emenda, e outros
segmentos da sociedade, dos operadores do Direito
no Brasil, que nos sugeriram 09 emendas.
É preciso que o Relator, tal como procedeu o
Senador Renato Casagrande, tenha espírito público,
se dedique a estudar cada emenda, cada propositura
e defina o que é bom, o que é importante para a consolidação de um projeto que está sendo consensualmente aceito por todos aqueles operadores do Direito,
sem divergências maiores, sem maiores atropelos,
confiando na ação do Poder Legislativo.
Eu poderia destacar, Sr. Presidente, das 93 emendas, para não tomar muito tempo, uma duas ou três
que certamente vão ter repercussão, no futuro, na
vigência do nosso Código de Processo Penal. A que
trata, por exemplo, da instauração do incidente de
aceleração processual. É que, no art. 269 do Projeto,
o juiz, achando que estão presentes as condições da
ação e os pressupostos processuais, receberá a acusação e, não sendo caso de absolvição sumária ou de
extinção da punibilidade, designará dia e hora para a
instauração e seu início em audiência a ser realizada
no prazo máximo de 90 dias. Antes, o projeto tinha
60 dias, fizemos uma proposta de 120 dias, e o Sr.
Relator colocou 90 dias, e onde tinha “não cumprindo
o prazo referido no caput”, quer dizer, de 90 dias, “o
juiz deve instaurar”, nós sugerimos que se colocasse
a expressão “poderá instaurar incidente de aceleração processual”, podendo determinar prática de atos
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processuais em domingos, feriados, férias e recessos
forenses, inclusive fora dos horários de expediente forenses, bem como nomear servidores ad hoc para a
prática de atos específicos de comunicação processual
e de expediente em geral.
É uma verdadeira revolução que vai se processar no Direito Processual Penal em nosso País, para
dar maior celeridade, maior rapidez à resolução de
causas que ficam, muitas vezes, pendentes de um
despacho do juiz durante anos e anos, sem solução
final. Agora, as partes terão um prazo de 120 dias para
a efetivação de tudo aquilo que for necessário para a
instauração final do processo, e o juiz terá este poder
de determinar que num domingo ou num feriado, para
acelerar o processo, as partes sejam chamadas, funcionários sejam convocados, e ele possa elaborar a
sua sentença.
Outra emenda propõe alterações pontuais no
capítulo destinado às disposições especiais relativas
a inquirição de crianças e adolescentes. Exige que o
profissional seja capacitado para o ato; deixa claro
que o acusado deve permanecer na sala de audiência
enquanto a criança ou adolescente é ouvido em outro
recinto; estabelece que o profissional “deverá” simplificar a linguagem forense, e não ‘poderá’, como prevê o
citado legislativo; impõe às partes o dever de preservar o sigilo das gravações relativas aos depoimentos
de crianças e adolescentes; e prevê a possibilidade
de provocação da Justiça da Infância e da Juventude,
que vai avaliar, se for o caso, a necessidade de aplicação das medidas de proteção previstas no Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Também apresentamos afinal a terceira emenda,
que eu disse que ia apresentar, que achei importante.
Em entendimento com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, apresentamos emenda que acrescenta ao art. 163 do novo Código de Processo Penal
a expressão “protelatórias”. Como era antes o art.
163? “O juiz decidirá sobre a admissão das provas,
indeferindo as vedadas pela lei e as manifestamente
impertinentes e irrelevantes”. E nós acrescentamos a
expressão “protelatórias”. De fato, se o juiz julgar que
um determinado ato solicitado pela parte não convier
à boa resolução da causa, ou seja, se vai promover
um retardamento, se for um ato meramente protelatório, naturalmente que o juiz poderá indeferir. E o novo
Código de Processo Penal aceitou esta palavra “protelatória”, de nossa autoria.
Portanto, Sr. Presidente, é um dia histórico este
em que estamos votando o Código de Processo Penal,
em decorrência de uma série de ações que aqui foram
de iniciativa da Mesa, por intermédio do Presidente
José Sarney, que teve espírito de visão, de entender
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que a nossa legislação está bastante envelhecida, que
já houve um avanço muito grande no sistema tecnológico, não só no Brasil como no mundo inteiro; que
já houve um avanço na jurisprudência edificada pelos
nossos tribunais, pelos nossos juízes, e já era a hora
e a vez de o Senado Federal tomar essa iniciativa que,
de fato, será benéfica para o Direito Processual Penal
do nosso País, e assim também o Código de Processo Civil, que tem como Relator o Senador Valter Pereira, que vai sair do Senado, mas vai deixar a marca
de sua obra, da sua tenacidade, do seu trabalho, do
seu dinamismo.
Tenho certeza absoluta que o Senado também,
antes de encerrar este trabalho, vai dar a V. Exª, Senador Valter Pereira, e ao Brasil esse presente.
Portanto, Senador José Sarney, meus parabéns,
minhas felicitações. Não deixa de ser uma administração inovadora esta de V. Exª que propôs a renovação
de códigos tão importantes, inclusive o Código Eleitoral Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1988, nós promulgamos uma Constituição democrática e, no entanto,
estamos convivendo com uma legislação infraconstitucional, originária de períodos autoritários.
Agora, parece que estamos completando o trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, porque essa
legislação que está sendo mudada observa rigorosamente os padrões democráticos na sua origem.
Começa com uma iniciativa de V. Exª, criando uma
comissão de juristas. No caso do Código de Processo
Penal, V. Exª incumbiu uma comissão de juristas que
teve como Presidente o Ministro Hamilton Cavalido e,
como Relator, o Procurador Eugênio Pacelli. Pois bem,
essa comissão de especialistas produziu um documento, produziu um anteprojeto alicerçado na realidade
que estamos vivendo hoje, a realidade de um País
democrático, um País que enfrenta graves problemas
de criminalidade e que precisa de um ordenamento
jurídico penal adaptado a essas circunstâncias.
Esse trabalho produzido pelos juristas recebeu um
tratamento muito diligente da Comissão de Senadores
presidida pelo Senador Demóstenes Torres e que teve
como Relator o Senador Renato Casagrande.
Os dois, tanto o Senador Demóstenes como o
Senador Casagrande fizeram o dever de casa de forma
exemplar: ouviram quem deveria ser ouvido, ouviram
delegados, advogados, juristas, membros da magis-
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tratura de todas as instâncias; enfim, ouviram quem
conhecia e quem poderia contribuir.
O trabalho, inquestionavelmente, Sr. Presidente,
pode não ser perfeito, porque a perfeição não é obra
do homem; só Deus é dono da perfeição. Todavia, o
que nós podemos depreender, tanto do trabalho dos
juristas como da comissão de Senadores, é de inquestionável modernidade. É um Código que vai responder
às demandas, é um Código que vai impedir aquelas
malandragens jurídicas que, às vezes, torna a Justiça uma ficção. A partir da vigência, da hora em que
este Código entrar efetivamente em vigor, ele vai dar
respostas, sim, à sociedade, respostas na presteza,
respostas na segurança jurídica. O magistrado vai ter
maior mobilidade para administrar os feitos.
Hoje temos um Código engessado. O novo Código dá mobilidade ao magistrado, dá ferramentas para
que ele possa administrar melhor a dosagem de sua
atuação, a fim de que a sociedade tenha efetivamente
a resposta de que precisa.
Veja, por exemplo: hoje, a experiência criminal
mostra que existe por trás do crime um interesse muito
maior que precisava ser efetivamente alterado, que é
o interesse financeiro, o interesse patrimonial. Nesse
sentido, o Código também se moderniza, porque trata
da alienação e da indispensabilidade dos bens com
muito mais flexibilidade, com muito mais mobilidade.
Portanto, minha fala é só no sentido de cumprimentar todos aqueles que ajudaram a formulação,
os criadores do projeto, aqueles que começaram da
estaca zero elaborando o anteprojeto, os Senadores
que compuseram a comissão de Senadores que ouviu
mais intensamente a sociedade. Quero cumprimentar,
sobretudo, V. Exª pela iniciativa, porque o que está
acontecendo é exatamente o que eu disse no início:
nós, neste momento de democracia, estamos dotando
o País de uma legislação infraconstitucional de origem
democrática. Então, parabéns a V. Exª também!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrado o encaminhamento da votação, passamos
à votação do substitutivo sem prejuízo das emendas
e subemendas, em turno suplementar.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das emendas de parecer favorável, que foram lidas pelo Sr. Presidente da Casa.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação, em globo, das subemendas às emendas
de plenário, na forma como foram lidas pelo Sr. Presidente que até agora estava na Presidência da Casa.
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As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas
as respectivas emendas.
Votação, em globo, das adequações propostas
pelo relator.
Vamos votar, então, em globo, as adequações às
emendas que já foram lidas.
Foram propostas essas adequações também à
Subemenda nº 96, aos arts. 575 e 574, na parte final
e na sua remissão, e no art. 461, parágrafo único.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como encontra. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Aprovado o substitutivo com emendas e subemendas e adequações apresentadas pelo Relator, a
Comissão Temporária instituída para analisar o Projeto de Lei do Senado nº 156, que reforma o Código
de Código de Processo Penal apresenta a redação
final da matéria.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
(*) PARECER Nº 1.636, DE 2010
Redação Final do Projeto de Lei do
Senado nº 156, de 2009.
A Comissão Temporária de Estudo da Reforma
do Código de Processo Penal apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009. que
reforma o Código de Processo Penal.

(*) A redação final está publicada em suplemento à
presente edição.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Não havendo manifestação contrária, aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Eu quero cumprimentar o Senador Renato Casagrande pelo seu excelente trabalho como relator dessa
matéria e o Senador Demóstenes Torres que presidiu
à Comissão. Só foi possível realizar esse trabalho graças à comissão de juristas que nós instituímos e que
forneceu grandes subsídios para que chegássemos a
esta noite com à votação do projeto.
Quero ressaltar que tivemos a felicidade...
O Senado agradece a presença do Ministro Hamilton Carvalhido, como Presidente dessa Comissão,
homem que é um exemplo para a magistratura brasileira: culto, servidor de virtudes morais e intelectuais e,
sobretudo, dotado de um saber jurídico muito grande,
humano e sábio.
Eu quero agradecer ao Ministro Carvalhido, a
quem todo o Brasil reconhece. Todos nós temos uma
grande admiração pelo seu trabalho e pela maneira
como ele tem desempenhado as funções de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é justo que
façamos esse agradecimento, bem como a todos os
outros que participaram com ele desse trabalho.
Senador Casagrande, quero parabenizar V. Exª.
V. Exª vai exercer o Governo do Espírito Santo, deixando na Casa como marca final desse seu mandato
a aprovação do Código do Processo Penal.
Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Se puder me dar dez segundos antes de encerrar a
sessão. Agradeço a V. Exª.
Quero dizer que estou, de certa forma, legislando em causa própria, porque, se a Câmara dos
Deputados agilizar a votação, poderemos ter um instrumento mais adequado de combate à criminalidade
no nosso País.
Na verdade, pedi a palavra para poder também
fazer o registro de uma outra pessoa, a Edilenice Passos, que também colaborou nas pesquisas, no trabalho
de formulação da proposta. Eu já agradeci ao Ministro
Hamilton Carvalhido, ao Eugenio Pacelli, ao Fabiano,
ao Tito, em nome da Comissão Externa de Juristas.
Parabenizo V. Exª, que foi o autor da proposta do
projeto de lei. Parabéns também a V. Exª.
Obrigado a todo o Senado, por dar-nos a oportunidade de votar uma matéria tão importante como
essa para o nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Presidente
Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os meus agradecimentos a V. Exª.
De minha parte, quero me associar aos elogios
que V. Exª faz àqueles funcionários que V. Exª, naturalmente, conheceu de perto e que o ajudaram bastante
nesse trabalho.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Quero deixar registrado também que a Sílvia,
minha assessora jurídica, deu uma bela contribuição
ao trabalho da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Sem revisão do
orador.) – Eu queria apenas me congratular com V.
Exª.
Casagrande, nós sabemos que, conforme a história, um rei disse: “L’Etat c’est moi”. Ele traduziu o
absolutismo. Eu estava meditando: o Presidente Sarney, que adentra agora... E ele não diz não, mas vou
plagiar o “L’Etat c’est moi” do Luiz XIV o seguinte: o
Presidente Sarney pode dizer. Ele não diz porque ele
é humilde, é simples, mas, atentai bem, Casagrande,
se fizermos uma reflexão...
O Presidente Sarney é um homem da justiça. O
seu nascedouro... Ele é advogado, professor de Direito.
Ele traz essa vocação. No Maranhão ele foi professor
de Direito. Quero dizer o seguinte: depois, no momento
mais difícil, ele foi Presidente da República no nascer
da redemocratização. Não estou falando nos outros
executivos como nós, que chegamos ao Governo do
Estado. No momento mais difícil do Executivo, ele foi
guindado e, sem dúvida nenhuma... Acho que foi por
uma determinação de Deus que ele fez renascer a
democracia. E é um legislador. É o único que... Só lamento não votar nele pela quarta vez para Presidente
do Senado, mas gostaria de votar. Então, ele não vai
dizer, na humildade dele, mas eu digo em nome do
Brasil. Eu falo como Cícero, que dizia assim:
“O Senado e o povo de Roma”. Hoje, eu digo: “O
Senado e o povo do Brasil”, com o mesmo entusiasmo de Cícero.
O senhor poderia dizer, do jeito que Luís XIV disse L’État c’est moi, “A democracia é José Sarney”, o
homem que foi os três Poderes, com grandeza.
Então, esse é um motivo de festa. E V. Exª surge,
adentra, no momento em que dá mais um passo na
contribuição do direito e da democracia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª, que é muito generoso.
Nada mais havendo a tratar,...
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os comunistas foram colocados na liberdade para poder falar,
e eu peço a palavra a V. Exª, porque V. Exª é responsável por essa obra.
Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exª, que
instituiu essa Comissão, e, ao mesmo tempo, os seus
dirigentes, porque esse debate se desenvolveu na
Comissão de Justiça também, com o Senador Demóstenes, com o Senador Casagrande, que teve a
grande responsabilidade de construir o seu relatório
e o fez bem.
Quero dizer que sensibilidade política nessas
horas – V. Exª, mais do que ninguém, conhece esse
assunto – é muito importante. Ali, na última hora, ainda
na Comissão de Justiça, nós também deparamos com
as últimas reivindicações, questões que, se não fora
o olhar de sensibilidade do Relator, nós poderíamos
ter deixado passar.
Uma das matérias dizia respeito a uma causa
que virou uma causa simbólica das mulheres brasileiras, mas que não é só uma causa das mulheres, e
sim uma causa do nosso País, que era exatamente
buscar liquidar aquela figura que prevaleceu na nossa
legislação durante anos, que era exatamente aquela
possibilidade de cometer um crime em defesa da honra. Com isso nós liquidamos.
Mas, no Código de Processo, o que resolvemos foi
deixar amparada uma legislação específica que tem o
nome de Maria da Penha. É uma legislação que busca
proteger um conjunto de mulheres que ainda sofrem os
arbítrios da cultura, da formação do nosso povo.
Então, quero elogiar o esforço de V. Exª, do Senador Casagrande, do Senador Demóstenes e de
tantos outros que se ativeram ao exame, ao estudo e
à preocupação da sociedade.
Está em curso, com o Senador Valter Pereira, outra matéria também de grande importância, de que ele
já tratou adequadamente. Ele percorreu o País, ouviu
a todos, e a matéria está praticamente pronta para ser
também resolvida em nossa Casa.
Ao final, Sr. Presidente, depois de cumprimentá-lo por essa vitória importante do dia de hoje, faço
uma solicitação a V. Exª, porque estamos tratando da
legislação, do Código de Processo Penal, da arte das
ciências jurídicas, ao lado da qual não podemos nos
esquecer da arte da cultura popular, de homenagear
os homens e as mulheres do povo que se dedicaram a
esta causa, mesmo tendo outras atividades: uns eram
médicos, outros eram juristas, outros eram escritores,
outros eram jornalistas, mas me refiro a um em especial,
para quem vamos realizar uma homenagem. A minha
solicitação a V. Exª é que permita fazer quase que uma
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alteração redacional, porque estamos pedindo para
transferir uma sessão do dia 13, uma segunda-feira,
para o dia 16, a fim de realizarmos uma homenagem
a um desses gigantes da arte da música popular brasileira, que é o Noel Rosa, em seu centenário.
Então, esse é o pedido que faço a V. Exª, pois V.
Exª pode, de ofício, resolver isso com a nossa Secretária Cláudia Lyra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido.
O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em 2004 apresentei projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção, pelos serviços de saúde do País, de um Programa de Controle
de Infecções na Assistência à Saúde (PCIAS).
Esse Projeto de Lei – que recebeu o nº 124/2004
– foi concebido a partir da minha experiência profissional como médico. Ao longo de muitos anos de carreira,
tive a dor de ver incontáveis vidas serem ceifadas em
razão de condições hospitalares inadequadas.
O pior de tudo é que poucos sabem o quanto é
grave o problema. A infecção é a mais freqüente, e grave, complicação que atinge pacientes hospitalizados.
Em média, cada infecção hospitalar acrescenta
cinco a dez dias ao período de internação, além de
elevar os custos médicos, ser causa de mortalidade
e, como se não bastasse, permitir o surgimento de
cepas bacteriológicas cada vez mais resistentes aos
medicamentos.
Esses dados são relevantes quando se observa
que a prevalência de infecções hospitalares no Brasil
foi de 15,5%, com destaque negativo para as unidades
de terapia intensiva e de queimados.
Apesar de antigo, apenas a partir da década de
1970, houve a percepção de que o problema mereceria cuidados mais aprofundados. Segundo dados do
Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos,
30% das infecções hospitalares podem ser evitadas
por ações preventivas.
No entanto, como já observei na justificativa ao
Projeto de Lei, na avaliação da qualidade dos serviços de controle de infecção hospitalar, o desempenho
médio obtido foi de 35%. O pior resultado foi observado na direção dos hospitais, onde apenas 15% das
atividades programadas com essa finalidade estavam
sendo efetivamente cumpridas.
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Esse baixo envolvimento em ações de controle
tem produzido resultados catastróficos. Os custos do
tratamento de uma infecção de ferida operatória podem chegar a mil e quatrocentos dólares.
Além disso, as infecções hospitalares não se restringem aos próprios hospitais; ao contrario, ambientes
aparentemente sem riscos, como consultórios dentários e postos de saúde também podem ser afetados
por esse mal.
Entre os pontos relevantes do Projeto que apresentei está, em primeiro lugar, a obrigatoriedade de os
serviços de saúde manterem um Programa de Controle
de Infecções na Assistência à Saúde que obedeça a
determinados critérios.
Em segundo lugar, tem-se a autorização para
o funcionamento de quaisquer estabelecimentos de
saúde passará a depender da concessão ou da renovação do referido Programa pelo órgão de vigilância
sanitária competente.
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Finalmente, o Projeto estabelece que a inobservância da Lei implicará determinadas penalidades
previstas na legislação sanitária.
Creio, Sr. Presidente, que procurei elaborar uma
lei simples, curta, de fácil entendimento e aplicação.
É disso que o Brasil precisa, é isso que o nosso povo
deseja.
Espero, agora, que a matéria, que está na pauta
da Comissão de Constituição e Justiça, seja apreciada
tão logo quanto possível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar
a sessão, quero agradecer, uma vez mais, a todos os
colegas as referências que fizeram à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 5
minutos.)
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Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57421

57422

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57423

57424

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57425

57426

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57427

57428

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57429

57430

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57431

57432

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57433

57434

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57435

57436

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57437

57438

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57439

57440

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57441

57442

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57443

57444

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57445

57446

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57447

57448

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57449

57450

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57451

57452

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57453

57454

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57455

57456

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57457

57458

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57459

57460

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57461

57462

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57463

57464

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57465

57466

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57467

57468

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57469

57470

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57471

57472

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57473

57474

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57475

57476

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57477

57478

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57479

57480

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57481

57482

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57483

57484

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57485

57486

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57487

57488

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57489

57490

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57491

57492

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57493

57494

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57495

57496

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57497

57498

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57499

57500

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57501

57502

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57503

57504

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57505

57506

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57507

57508

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57509

57510

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57511

57512

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57513

57514

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57515

57516

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57517

57518

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57519

57520

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57521

57522

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57523

57524

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57525

57526

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57527

57528

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57529

57530

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57531

57532

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57533

57534

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57535

57536

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57537

57538

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

Dezembro de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8 57539

57540

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

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

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

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

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

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

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (9)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo prorrogado: 11/11/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(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)

1. José Nery (PSOL-PA)

(3)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

(8)

VAGO

(10)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

PTB
1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
*****. Prorrogado até 22.12.2010 através do Requerimento nº 872, de 2010, lido em 10.11.2010.

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

(2)

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

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

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

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

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

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. VAGO

(4)

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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

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

(4,6)

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

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

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

(3,7)

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).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

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

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

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

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

(1,2)

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

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

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

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

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

(3)

Senadora Fátima Cleide (PT)

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

(1)

(2)

PTB
VAGO

(4)

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

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

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: VAGO (8)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

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

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

(3,5)

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

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

PTB
VAGO

(7)

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093
REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)
1

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

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

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

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR-GERAL: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO: Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)
RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL: VAGO (4)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO: Senador Marconi
Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: Senador Almeida Lima (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO: Senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

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

1. Senador Marco Maciel (DEM)

Senador Antonio Carlos Júnior (DEM)

2. Senador Adelmir Santana (DEM)

Senador Marconi Perillo (PSDB)

3. Senador Cícero Lucena (PSDB)

Senador Papaléo Paes (PSDB)

4. Senador Alvaro Dias (PSDB)

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

(2)

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)

(1)

2. Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(1,3)

PTB
VAGO

(5)

1. Senador Gim Argello

PDT
Senador Acir Gurgacz

1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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) (108)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

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

(34)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)
2. Renato Casagrande (PSB)

(38)

Aloizio Mercadante (PT)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

4. Ideli Salvatti (PT)

(35)

Inácio Arruda (PC DO B)

(11,41,96,105)

3. Paulo Paim (PT)

(37,93,104)

(40)

(31)

(33)

(30)

(36,107,114,121,122)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(66,68)

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

1. Renan Calheiros (PMDB)
(56,59,109)

(54,70)

3. Hélio Costa (PMDB)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)
4. VAGO

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

Pedro Simon (PMDB)

(57,62)

Romero Jucá (PMDB)

(58,78,127)

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

(3,60,97,99)

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

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,94,98)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,112,115)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

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

Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

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

(17,43)

(49)
(52,106,110,113,123,125)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)
3. Heráclito Fortes (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

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

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

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

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)
(26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(18,50)

(46)

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

(27)

(43,102,103,118,119)

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

62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(OF. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Renan Calheiros.
128. Em 03.12.2010, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7,15)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 (S/PARTIDO)
Paulo Paim (PT)

(27,117)

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. Ideli Salvatti (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)

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

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,102)

Gilvam Borges (PMDB)

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

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,109,116)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

VAGO

(48,80,101,118,119)

Mão Santa (PSC)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(50,76,79)

5. Gerson Camata (PMDB)

(49,74,80,110)

(55,93,103)

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

(42)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

Efraim Morais (DEM)

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

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

1. Heráclito Fortes (DEM)

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

(22,98,99)

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

(7,11,59)

(24,67,85,92,97)

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

(10,45)

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

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)
(43,70,72,89,90)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
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115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (17)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,16)

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

(6,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(5)

PMDB
Regis Fichtner

(8,18,19)

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. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
19. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (13,18)

(13,23)

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

(8)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(7,17,19)

2. VAGO

(2,4,20)

(2,12,16)

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

(5,23)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,6)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(9,14,15)

1. Regis Fichtner

(3,21,24)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(11)

1. João Durval (PDT)

(10)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
11. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
24. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(5,6)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(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 (102)

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

(38,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

Eduardo Suplicy (PT)

(38)

3. Marcelo Crivella (PRB)

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

(39)

(17,33)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

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

(1,15,17,30,116)

(16,17,32,73)

5. César Borges (PR)

(37,40)

6. Marina Silva (PV)

(19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(58,67)

Almeida Lima (PMDB)

(62,67)

Gilvam Borges (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valter Pereira (PMDB)

1. Edison Lobão (PMDB)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(56,69,86,93)

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

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(60,67)

4. Hélio Costa (PMDB)

(2,67)

Romero Jucá (PMDB)

(54,68,128)

(5,66,76,103,104)

5. Valdir Raupp (PMDB)

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

(61,64,78)

(41,59,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,67,115,119)

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

(47)

1. Efraim Morais (DEM)

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

(43)

(50,82,85,97,98)
(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(24,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(48,122)

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

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

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,44)
(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(25,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
VAGO

(46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)
(29,70,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

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

(51)

(45)

(27,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(42,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

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

6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
31. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
36. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
41. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
42. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
43. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
46. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM), em vaga cedida
temporariamente ao PSDB.
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 069/2010).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Edison Lobão.
128. Em 03.12.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.

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

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

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

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

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

(4)

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).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

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

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

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

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) (92,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(74,79)

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

(31,81,89,93,94)

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

(31,126)

Ideli Salvatti (PT)

(1,36,108)

2. Gim Argello (PTB)

(31)

(37,95,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(31,47,66)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(32)

(12,34)

(33)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

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

6. João Ribeiro (PR)

(30,71)

7. Marina Silva (PV)

(30,80)

(30,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(56)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,57,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(54,102,105,111,112)

(64,109,127,130)

(55)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55,83,88)

(55)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)

(60)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(58,125,131)

(62)

VAGO

(5,9,61,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(53,65)

7. VAGO

(15,17,63,119)

(59,110)

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

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

(40)

2. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,41)

Heráclito Fortes (DEM)

(42)

José Agripino (DEM)

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

Adelmir Santana (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(45)

3. Jayme Campos (DEM)

(46,77,82,103,104)

4. Efraim Morais (DEM)

(52)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,44)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)

(26)

7. Cícero Lucena (PSDB)

Flávio Arns (PSDB)

(22,91)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(28,68,73,75)

(25)

(48,113,114,128,129)

(11,43)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(29,69,75,84,90,97,99)
(23)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(24)

PTB
Sérgio Zambiasi
VAGO

(7,51)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(51,134)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

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

1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,39)

(51)
(51)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
109. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
110. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 54/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
130. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
131. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
135. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
136. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
137. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida, temporariamente, ao PMDB (Of. nº
070/2010-GLDEM).
138. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(7,16,23,25)

Paulo Paim (PT)

1. VAGO
(8,17)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(19)

Gerson Camata (PMDB)

(3,20)

3. VAGO

(16,17,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(22)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(15)

3. VAGO

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(10)

2. VAGO

(1,6,13)

(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)

(9,18)
(7,11)

PDT
Cristovam Buarque

(7,12)

1. VAGO

(12)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
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16. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

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

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

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

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

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

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

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2)

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

(6,7)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
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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)

(7,22,43,45)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(22)

(24,55,60)

1. Fátima Cleide (PT)

(21)

2. César Borges (PR)

(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(23)

4. Delcídio Amaral (PT)

(20)

(26)

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

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

(38,56,57)

(40,50,53,58)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

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

(32,61,62,64,65)

(27)

(29)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(30)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(35)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

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

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

(4,19)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,33)

1. Sérgio Zambiasi

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,42)

1. Cristovam Buarque

(12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
20. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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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)
VAGO

(8)

VAGO

(9)

VAGO

(1)

1. Inácio Arruda (PC DO B)
2. VAGO

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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
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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) (5,12,15)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(10,16)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(11)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14,17,18)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
17. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
18. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: VAGO (2,11,13)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(8)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
13. Vago em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(Of. nº 32/10-GLDEM, de 11.05.10).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

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

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

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,2)

1. Kátia Abreu (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Mário Couto (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(21,53,59,61,64)

1. VAGO

(21)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,73)

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

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)

(41,44,76)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(35,43,80)

(37,74)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,78)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

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

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

(8,46)

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

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

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(9,13,31)

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

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
78. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
82. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
83. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
84. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,4)

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): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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

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

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)

(47,95,99)

4. Magno Malta (PR)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(22,41,50,72,106)

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)

(2,94,96)

4. Valdir Raupp (PMDB)

(4,100,103)

(6,76,77)

(19,24,63)

5. Gilvam Borges (PMDB)

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

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

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

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

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33)

(35)

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

(11,54)
(7,51)

4. Alfredo Cotait (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Adelmir Santana (DEM)
3. VAGO

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(58)

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

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).
109. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

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

(1,4)

VAGO

(6)

VAGO

(5)

1. VAGO

(5)

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

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

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(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 ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
VAGO

(5)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,7)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

(6)

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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

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

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

(18)

(18,33,56)

2. Paulo Paim (PT)

(18,90,92,98,99)

Inácio Arruda (PC DO B)
Fátima Cleide (PT)
João Ribeiro (PR)

1. Marina Silva (PV)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23)

4. VAGO

(20)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. VAGO

(19)

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

(22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(45,91,93)

3. Pedro Simon (PMDB)

Mão Santa (PSC)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94,97)

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

4. Valter Pereira (PMDB)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,80,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)
Eliseu Resende (DEM)
Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34,87,88,95,96)

(26)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).

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

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

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

(25)

1. Delcídio Amaral (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,24)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
(27)

3. Tião Viana (PT)

(26)

4. VAGO

(23,50)

(23,54)

(23)

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

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

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

(41)

4. Gerson Camata (PMDB)

(47,49,51)

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

(33,65,66,73,74)

Marco Maciel (DEM)

(32)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

Lúcia Vânia (PSDB)

(20)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

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

(22)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Gim Argello

(34)

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

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB

(9,12,37)

(6,14,36)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18,61)

(35,63,64,69,70)

(30,52,53,59,60)

(19)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,39)

1. João Durval

(15,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
18. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
19. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
21. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
22. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
38. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
71. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).
73. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
74. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,79)

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

(19)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18,63,67,70,75)

2. Fátima Cleide (PT)

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

(17,25,49,87)

(4,6,20)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(22,54)

(19,71)

(23,60,61,62,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

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

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

(34,43,86,90)
(39,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(36,38)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(37,50)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(35,41)

(42,48,82,85)

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

(29,77,78,88,89)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(31)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(30,80,84,93,94)

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

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

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(12,56)
(13)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)
3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(24,81)

5. Mário Couto (PSDB)

(15,56)

6. João Tenório (PSDB)

(13)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

(9,33,91)

(3,32)

(26)

(14)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(33,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
15. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
18. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
19. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
26. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
40. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
89. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
92. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
93. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
94. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 068/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(5,7,9)

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

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

2. VAGO

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(10,11)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3,12)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Designação: 11/05/2010

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

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. VAGO

(2)

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Roberto Cavalcanti (PRB-PB)

(64,78)

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

(22)

1. Delcídio Amaral (PT)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,70)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(19,41,47)

4. João Ribeiro (PR)

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

(19,45)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)

(34,63,66)

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

1. Valter Pereira (PMDB)
(40,65,72)

(7,10,37)

(38,42)

(35)
(39)

2. Romero Jucá (PMDB)

3. Gilvam Borges (PMDB)

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

4. Regis Fichtner (PMDB)

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

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

(30)

(3,25)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

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

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(28,69,71,79,80)

(14,29)

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

(5)

1. Fernando Collor

(31)

PDT
Acir Gurgacz

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

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
64. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
75. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
81. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
82. Em 16/11/2010, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 069/10-GLDEM).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
VAGO

CARGO
CORREGEDOR

(1,2)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

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

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2,17)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF)

(4)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

VAGO

(14)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

(1)

(16,19)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(18)

4. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(15)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

VAGO

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(10)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

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

(20)

Atualização: 03/11/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

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

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

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

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

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

PT
Eduardo Suplicy (SP)

(1)

PTB
Gim Argello (DF)

PDT
PR
PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PP
PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)
Atualização: 01/12/2010

Notas:
1. Designado conforme Ofício nº 063/2010-GLDPT, datado de 30.11.2010, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, lido na Sessão do Senado
Federal de 01.12.2010.

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

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador Jos◊ Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patr¤cia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

4

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2

Senador Dem‡stenes Torres (DEM-GO)

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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 13.05.2010)
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scop@senado.gov.br
1

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

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

TITULARES

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

empresas

de

Representante
de
empresas
imprensa escrita (inciso III)

da

Engenheiro com not‡rio conhecimento
na –rea de comunica÷‘o social (inciso
IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e v¤deo (inciso
VIII)
Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP)
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SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP)
Senado Federal ò Anexo II - T◊rreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
Presidente: Deputado Jos◊ Paulo T‡ffano (PV - SP) 12
Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12
SENADORES
TITULARES

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

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de
05.06.08.
≈ Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.
ƒ Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o
ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data,
tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o
do Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of.
29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou — vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009GAB610-CD, de 11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177, de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o do SF em 10.09.09, e filiou-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sess‘o do SF de 08.10.2009.
14
Indicado, conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos◊ An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio
Diaz, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. nç 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09.
15
Indicado, conforme Of. nç 067/10/LIDPV, datado de 17/03/2010, do Deputado Edson Duarte, L¤der do PV, em substitui÷‘o ao Deputado Dr.
Nechar, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. s/nç, de 02.03.10, lidos na Sess‘o do SF de 22.03.2010.
16
O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nçs 702 e 703, de 2010, aprovados na sess‘o de 07.07.2010.
17
O Senador Neuto de Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo
de Articula÷‘o Nacional, do Estado de Santa Catarina, a partir de 05.08.2010.
18
Indicado como titular em substitui÷‘o ao Senador Romeu Tuma, falecido em 26.10.2010, conforme Of. nç 073/10-GLDEM, do Senador Antonio
Carlos JÂnior, Vice-L¤der no exerc¤cio da Lideran÷a do Democratas, datado de 18.11.2010, lido na Sess‘o do SF de 18.11.2010.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rub◊n Mart¤nez Huelmo (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Jos◊ Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

Secretaria: C“mara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 ò 70160-900 Bras¤lia ò DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6ç da Lei nç 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

GUSTAVO FRUET ≈
PSDB-PR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

EMANUEL FERNANDES
PSDB-SP

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 13.05 .2010)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Senado Federal ò Anexo II - T◊rreo
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scop@senado.gov.br
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__________________

1 O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidŸncia em 23.03.2010, conforme altern“ncia estabelecida na 1å reuni‘o da Comiss‘o, realizada em 18.08.2001.
2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, datado de 23
de mar÷o de 2010.
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