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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 22ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 4 DE MARÇO DE 2010
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Comunicação da Presidência
Realização de Sessão Especial, no dia 8 do
corrente, segunda-feira, às 11 horas, destinada a
comemorar o lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2010. .......................................
1.2.2 – Leitura de requerimentos
Nº 171, de 2010, de autoria do Senador João
Vicente Claudino e outros senhores Senadores,
solicitando realização de Sessão Especial para
homenagear o 30º aniversário de falecimento do
ex-Senador Petrônio Portella Nunes. ....................
Nº 172, de 2010, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando sua designação como representante da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática em missão
oficial no dia 10 do corrente....................................
Nº 173, de 2010, de autoria do Senador Paulo
Paim, solicitando voto de pesar pelo falecimento da
jornalista Marione Machado Leite. . .......................
1.2.3 – Comunicações da Presidência
Recebimento do Aviso nº 19, de 2010 (nº
116/2010, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando Relatório de suas Atividades,
referente ao 4º trimestre de 2009. .........................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas perante a Mesa, aos Projetos de Lei
da Câmara nºs 40, de 2007; 10 e 70, de 2008. .....
Autuação do Aviso nº 6, de 2010-CN (nº 166Seses-TCU-Plenário, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241/2010
– TCU – Plenário, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, referente
ao Programa de Trabalho 20.607.0379.1836.0052 –
Construção de Obras de Infraestrutura de Irrigação
de Uso Comum – Malhada dos Bois – Construção
da Adutora Serra da Batateira/BA, constante do
Anexo VI, da Lei nº 12.214, de 26/01/2010 (Lei Orçamentária de 2010) – TC nº 016.358/2009-1........
1.2.4 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2010, de
autoria do Senador Flávio Arns, que confere ao mu-
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nicípio de Florestópolis, no Estado do Paraná, o título
de Município-berço da Pastoral da Criança. .............
Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2010, de
autoria do Senador João Durval, que altera o § 1º
do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, para
vedar a inclusão, nos bancos de dados e cadastros
de consumidores, de informações negativas que
não sejam relativas a obrigações decorrentes do
efetivo fornecimento de produtos ou prestação de
serviços. ................................................................
1.2.5 – Discursos do Expediente
SENADOR GEOVANI BORGES – Defesa da
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2010,
que torna os diplomas de curso de instituições superiores comprovantes de qualificação profissional
para todos os fins...................................................
SENADOR CÉSAR BORGES, como Líder –
Apoio para construção de nova adutora na região
de Irecê, na Bahia. Defesa da divisão equânime
dos recursos oriundos da camada pré-sal entre os
entes da Federação brasileira. ..............................
SENADOR JOSÉ NERY – Alusão à Campanha da Fraternidade Ecumênica - 2010, com o tema
“Economia e Vida”, cujo lançamento será comemorado na próxima segunda- feira, dia 8 do corrente,
em Sessão Especial do Senado Federal. . ............
SENADOR PAULO PAIM – Cumprimentos
aos deputados estaduais do Rio Grande do Sul,
pela solidariedade com a campanha “Afirme-se:
pela Manutenção de cotas no Supremo Tribunal Federal”. Registro da participação de S. Exª amanhã,
em São Paulo, em um debate com empresários do
setor do transporte e lideranças sindicais o Estatuto
dos Motoristas. Defesa do pleito dos aposentados.
Registro de audiência ontem, na Casa Civil, na
qual foi pleiteada a manutenção da taxa antidumping aplicada ao calçado chinês. Voto de pesar pelo
falecimento da jornalista Marione Machado Leite,
Assessora Especial de Comunicação da Prefeitura
Municipal de Canoas..............................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Solidariedade
às palavras do Senador Paulo Paim em defesa dos
aposentados. Satisfação com a aprovação anteontem do Projeto de Decreto Legislativo nº 232/2004,
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e
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que continua a tramitar em outras Comissões, que
autoriza o aproveitamento dos recursos hídricos de
trechos dos rios das Mortes, Araguaia e Tocantins,
exclusivamente para fins de transporte fluvial. ......
SENADOR MÃO SANTA, como Líder – Críticas ao Governo do Estado do Piauí. Apelo ao governo federal para que patrocine a judoca piauiense
Sarah Menezes, bicampeã mundial da categoria
júnior e melhor atleta brasileira de 2009. . .............
SENADOR NEUTO DE CONTO – Defesa de
política ambiental voltada à preservação de encostas e margens de cursos d’água.............................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Elogios à
decisão tomada pelo TSE, que, na noite de terça-feira,
definiu as diretrizes para as eleições gerais deste ano.
Transcrição nos Anais de três editoriais de jornais. Leitura de carta dirigida ao Presidente Edinho Silva, do
diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, com
a indicação do nome de S. Exª como pré-candidato
ao Governo do Estado de São Paulo..........................
SENADOR RENAN CALHEIROS, como Líder
– Apelo para que PEC, já aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça nesta Casa, que vincula,
por cinco anos, recursos do Orçamento da União,
Estados e Municípios às ações de segurança pública, da qual S. Exª é o primeiro signatário, seja
incluída em Ordem do Dia. Referência à aprovação
na Câmara dos Deputados da PEC que cria o piso
salarial para os policiais civis e policiais militares, e
bombeiros militares. Duplicação dos 247 quilômetros da BR-101, que corta o Estado de Alagoas, da
divisa com o Estado de Pernambuco à divisa com
o Estado de Sergipe...............................................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Relato
sobre aula inaugural ministrada por S. Exª, na última
segunda-feira, em uma escola pública do Rio de Janeiro, mantida pelo SESC, localizada em Jacarepaguá, ao
lado da Cidade de Deus, que oferece regime escolar
integral, internato, e cujo acesso é gratuito....................
SENADOR VALDIR RAUPP, como Líder –
Relato sobre desempenho de S. Exª, em missão
oficial à China, entre os dias 10 e 22 de janeiro, para
tratar de cooperação bilateral no setor de transportes, mais especificamente no setor ferroviário........
SENADOR PAULO DUQUE – Lamento pelo
fato de nenhum político carioca ter chegado à Presidência da República, percorrendo a história política
brasileira da Revolução de 30 aos dias atuais. .....
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Mensagem do Presidente da República
Nº 66, de 2010 (nº 51/2010, na origem), solicitando seja atribuído regime de urgência nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição Federal ao Projeto
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de Lei da Câmara nº 309, de 2009, que autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de
Petróleo e Gás Natural S.A.-Petro-sal e dá outras
providências............................................................
1.4.2 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias,
nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 375 do Regimento
Interno, a partir desta data, em regime de urgência constitucional, para tramitação do Projeto de
Lei da Câmara nº 309, de 2009, e abertura do
prazo único de cinco dias úteis para recebimento de emendas, no período de 5 a 11 do corrente, perante a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, findo o qual, sendo apresentadas
emendas, essas deverão ser encaminhadas à
Secretaria-Geral da Mesa a fim de serem publicadas no Diário do Senado Federal e em avulsos
para distribuição às Senhoras e aos Senhores
Senadores, na forma regimental. . .....................
1.4.3 – Discursos
SENADOR HERÁCLITO FORTES – Homenagem ao padre italiano Pedro Balzi, que morreu
há cinco meses, em Teresina. ...............................
1.4.4 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 172, de 2010, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado...................
1.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR JOÃO PEDRO – Registro da participação de S. Exª da inauguração do Projeto Luz
para Todos, em Vila Amazônia, zona rural de Parintins. ....................................................................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Registro do comparecimento de S. Exª à inauguração
do novo Centro Administrativo de Minas Gerais,
evento que contou com a presença de autoridades e de artistas que participaram da campanha
por eleições diretas. Registro da violência sofrida
pela Rádio Nova Coari FM, que foi incendiada por
bandidos encapuzados. Atraso nas obras do PAC
no setor de saneamento. Encaminhamento de voto
de aplauso ao Jornal do Brasil pela iniciativa de
criar serviço gratuito de assistência jurídica para
seus leitores.......................................................
1.4.6 – Fala da Presidência (Senador Mão
Santa)
1.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR SADI CASSOL – Registro de
proposta de emenda à Constituição, de iniciativa
de S. Exª, a ser apresentada nos próximos dias, a
fim de tornar obrigatória a observação pelos editais de concursos públicos dos pisos salariais dos
profissionais a que se dirijam.................................
1.4.8 – Comunicação da Presidência
Deferimento, nos termos do Ato da Mesa nº
2, de 2009, dos Requerimentos nºs 96, 124, 100 e
103, de 2010. . .......................................................
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1.4.9 – Pareceres
Nº 115, de 2010, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, sobre o Aviso nº 53, de 2009 (nº 1.035/2009, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao
Senado Federal cópia do Acórdão proferido nos
autos do Processo nº TC 003.815, de 2009-4, sobre o relatório de monitoramento de auditoria tendo como objeto o Programa de Reinserção Social
do Adolescente em Conflito com a Lei, a cargo da
Subsecretaria de Promoção dos Diretos Humanos
da Criança e do Adolescente – SPDCA, unidade
vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos/Presidência da República................................
Nºs 116 e 117, de 2010, das Comissões de
Assuntos Econômicos; e Educação, Cultura e Esporte, respectivamente, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 27, de 2009 (nº 2.217/2007, na Casa de
origem, do Deputado Rodovalho), que altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – Lei Rouanet
– para reconhecer a música gospel e os eventos a
ela relacionados como manifestação cultura..........
Nº 118, de 2010, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 445,
de 2007, de autoria do Senador Álvaro Dias, que
altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24 de agosto de 2001, para determinar novas
regras para a manutenção da condição de titular de
plano de saúde em caso de rescisão de contrato
de trabalho ou de aposentadoria............................
Nº 119, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 303, de 2009, de autoria do Senador
Gim Argelo, que revoga o § 4º do art. 107 da Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica.............................................
Nºs 120 e 121, de 2010, das Comissões de
Assuntos Econômicos; e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2005 (nº 1.098/2007, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que altera as Leis nºs 10.289, de 20 de
setembro de 2001, que institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata, a fim de
garantir maior efetividade no combate à doença, e
9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º
do art. 226 da Constituição Federal, que trata do
Planejamento Familiar, estabelece penalidades e
dá outras providências............................................
Nº 122, de 2010, da Comissão de Educação
e Cultura e Esporte, sobre o Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 236,
de 2007 (nº 282/2008, na Câmara dos Deputados),
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que
altera o nome do Livro dos Heróis da Pátria, ao qual
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se acrescenta a expressão “e das Heroínas”, e nele
se inclui o nome de Maria Quitéria de Jesus..........
Nºs 123 a 127, de 2010, das Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle; de Serviços de Infraestrutura; de Constituição, Justiça e Cidadania (2º pronunciamento);
e de Desenvolvimento Regional e Turismo, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
114, de 2004, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera dispositivos da Lei nº 7.565,
de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, de modo a instituir indenização a
passageiros em caso de excesso de reservas em
aeronave..............................................................
Nºs 128 a 131, de 2010, das Comissões de
Assuntos Sociais; de Serviços de Infraestrutura; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente,
sobre a Petição nº 4, de 2003, na qual o Presidente
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) denúncia
o descumprimento de convênio celebrado entre a
FUNAI e FURNAS, que visa repor à comunidade
indígena Avá-Canoeiro seus recursos ambientais
necessários à sua preservação física e cultural, conforme disposto no Decreto Legislativo nº 103/96, de
24 de outubro de 1996, que autoriza a realização
do aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Mesa,
em trecho do Rio Tocantins e seus afluentes, no
Estado de Goiás.....................................................
1.4.10 – Comunicações da Presidência
Arquivamento do Aviso nº 53, de 2009, cujo
parecer foi lido anteriormente.................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas perante a Mesa, ao Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2009, cujo parecer
foi lido anteriormente. ............................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 445, de
2007, cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. (Ofício nº 3/2010, do Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais) . .............................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 303, de 2009, cujo parecer foi lido anteriormente,
seja apreciado pelo Plenário. (Ofício nº 14/2010,
do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania) . ..........................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 114, de 2004, cujo parecer foi
lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.
(Ofício nº 156/2009, do Presidente da Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo)..........
Arquivamento da Petição nº 4, de 2003, cujo
parecer foi lido anteriormente.................................
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1.4.11 – Leitura de requerimento
Nº 174, de 2010, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao Jornal
do Brasil................................................................
1.4.12 – Discurso encaminhado à publicação
SENADOR PAPALÉO PAES – Defesa de um
trâmite mais ágil do Projeto de Lei do Senado nº
516, de 2009, de iniciativa de S. Exª, que revoga o
art. 1.520, do Código Civil Brasileiro.......................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – RETIFICAÇÃO DE ATA ANTERIOR
Ata da 19ª Sessão Não Deliberativa, em 1º
de março de 2010, publicada no Diário do Senado
Federal nº 20, de 2 de março de 2010..................
3 – ATOS ADMINISTRATIVOS
3.1 – Atos do Presidente
Nºs 58 a 62, de 2010
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 4-3-2010
SENADO FEDERAL
5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
6 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
8 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
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CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
9 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
CONGRESSO NACIONAL
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 22ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 4 de março de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Jayme Campos.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 19 horas e 58 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 4 de março de 2010.
Estamos no Senado da República Federal do
Brasil, em 4 de março de 2010, 14 horas. Esta é a 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que
será realizada Sessão Especial no dia 8 do corrente,
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar o
lançamento da Campanha da Fraternidade Ecumênica
de 2010, cujo tema será Economia e Vida, nos termos
do Requerimento nº 102, de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esta é a 22ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Há número regimental. O painel do Senado da
República acusa a presença de 43 Senadores na Casa.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2010
(Requerimento nº 6, de 2010 – CCT)
Requeiro, com fulcro no disposto no artigo 40,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, ser
designado representante desta Comissão em Missão
Oficial junto ao I Seminário Baiano de Energia Fotovoltaica, a realizar-se na cidade de Salvador, no dia 10
do corrente mês, conforme convite anexo.
Ressalto a relevância do tema objeto do encontro
e sua pertinência com os assuntos afeitos à área de
Ciência e Tecnologia.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 173, DE 2010
Nos termos do art. 218, do RISF, requeiro voto de pesar pelo falecimento da
jornalista Marione Machado Leite.
Marione, 51 anos, Assessora Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal de Canoas (RS)
faleceu no dia 2-3-2010.
Natural de Porto Xavier e criada em Uruguaiana, Marione morava em Canoas desde 1977, quando
iniciou a faculdade de jornalista e logo em seguida de
relações públicas.
Marione que sem dúvidas era uma profissional
extremamente dedicada, onde chegou a trabalhar em
alguns expressivos jornais do Estado do Rio Grande
do Sul a saber: Correio do Povo, o Timoneiro, Diário
de Canoas e Folha de Canoas.
Portanto encaminho à mesa este requerimento
de voto de pesar pelo falecimento da jornalista Marione Machado Leite, com a ressalva que o prefeito daquela cidade o senhor Jairo Jorge decretou luto oficial
de três dias.
Para tanto, gostaria que o presente voto fosse enviado para Prefeitura Municipal de Canoas – Gabinete
do Prefeito – Senhor Jairo Jorge da Silva na Rua XV
de Janeiro nº 11 – Canoas – RS – CEP. 92010300.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 19, de 2010 (nº
116/2010, na origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando Relatório de suas Atividades, referente
ao 4º trimestre de 2009.
O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2007 (nº 405/99,
na Casa de origem, do Deputado José Pimentel),
que proíbe as empresas prestadoras de serviços
de cobrar dos contratados pela expedição de
certidões ou declarações e altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa
do Consumidor;
– Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2008 (nº
1.040/2007, na Casa de origem, do Deputado
Regis de Oliveira), que altera o parágrafo único
do art. 538 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (determina o
valor da multa sobre o valor da causa quando
os embargos forem manifestamente protelatórios); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2008 (nº
2.006/2007, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Bezerra), que dá nova redação ao art.
483 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que institui o Código de Processo Civil (a sentença proferida por tribunal estrangeiro só terá
eficácia depois de homologada pelo Superior
Tribunal de Justiça).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência autuou, por solicitação do Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, o Aviso nº 6, de 2010–CN (nº 166Seses-TCU-Plenário, na origem, do Vice-Presidente
do Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência), encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 241/2010 – TCU – Plenário, bem
como do Relatório e da Proposta de Deliberação que
o fundamentam, referente ao Programa de Trabalho
20.607.0379.1836.0052 – Construção de Obras de
Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum – Malha-
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da dos Bois – Construção da Adutora Serra da Batateira/BA, constante do Anexo VI, da Lei nº 12.214,
de 26/01/2010 (Lei Orçamentária de 2010) – TC nº
016.358/2009-1.
O expediente retorna à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
César Borges e Paim, dois pedidos pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, até fui o primeiro a chegar, mas sou o terceiro inscrito. Se V. Exª me chamar como orador inscrito,
abro mão da comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O primeiro inscrito é Geovani Borges. José Nery não
está no plenário. Então, V. Exª passa a ser o segundo
inscrito.
César Borges, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela
Liderança do meu partido, o PR. Já encaminhei ofício
à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Partido Republicano, um dos mais antigos da história
do Brasil, que fez nascer a República e a ele pertenceu
Rui Barbosa. Agora, outro baiano continua nesse mesmo partido, com a mesma grandeza e amor à Bahia e
ao País: César Borges.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, o Senador Sadi Cassol, do Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável,
por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Dr. José Roberto está fazendo a inscrição de V. Exª.
Confirmada, então, a presença amanhã dos Senadores Sadi Cassol, Paulo Paim e Mão Santa. Dos
presentes, já confirmaram.
Quantos já assinaram para amanhã, sexta-feira?
O livro está ali para as assinaturas.
O primeiro orador inscrito é o Senador Geovani
Borges, que representa o PMDB do Amapá. Ontem,
S. Exª fez uma bela homenagem à Universidade do
seu Estado. Tomamos conhecimento de que ele foi um
ícone da sua criação, fazendo projetos de lei quando
Deputado Federal. E continua com a mesma grandeza, com o mesmo amor e com a mesma inteligência
devotada ao crescimento do Amapá e do Brasil.
V. Exª está na tribuna. Regimentalmente, seriam
dez minutos, mas jamais ousarei cortar a palavra de
V. Exª. A voz do povo do Amapá está acima de qualquer Regimento.
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O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado. De antemão, agradeço a generosidade de
V. Exª, Senador Mão Santa, que preside esta sessão
com muita competência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje o meu
pronunciamento é para falar sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2010, que dispõe sobre o
efeito do diploma de nível superior para a qualificação
profissional. É a primeira PEC do ano de 2010.
A justificativa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é exatamente sobre a liberdade profissional
assegurada pela Constituição Federal em seu art. 5º,
inciso XIII. O próprio texto constitucional, no entanto,
prevê o atendimento das qualificações estabelecidas
em lei. Entendemos que tais qualificações devem ser
limitadas ao diploma correspondente, desde que emitido por curso reconhecido e expedido por instituição
de educação superior devidamente credenciada pelo
Poder Público.
Ora, a própria Constituição dispõe sobre a necessidade de garantia de padrão de qualidade como
princípio da oferta do ensino. Para tanto, a legislação
educacional, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 –, prevê a intervenção do Estado na autorização de cursos e de instituições de ensino, bem como
no processo de sua avaliação, que inclui o reconhecimento, o credenciamentos e avaliações especiais,
como o Exame Nacional do Desempenho do Estudante – Enade.
Essa avaliação, por sinal, constitui apenas um dos
critérios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior, que, além do ensino, leva em consideração
aspectos como pesquisas, extensão, responsabilidade
social, gestão e corpo docente.
Desse modo, não há razões para que existam,
após a obtenção dos diplomas, novos critérios de aferição de capacidade profissional. Não se pode admitir que outras instituições, por mais respeitáveis que
sejam, tomem para si as funções do Estado e criem
processos de exclusão do exercício profissional que
atropelam todo o processo desenvolvido no âmbito
educacional. A proposição em tela, assim, restitui a
prerrogativa do exercício profissional ao cidadão devidamente habilitado na educação superior. Ao mesmo
tempo, devolve ao poder público a função que lhe tem
sido indevidamente subtraída. Nesse sentido, estou
apresentando essa PEC, a de nº 1, de 2010.
O telefone está tocando aqui – é o Deputado Milhomem, lá do meu Estado –, mas eu vou desligar e
peço desculpas ao Sr. Presidente, às Srªs e aos Srs.
Senadores.
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Vejam bem. O art. 5º, inciso XIII, da Constituição
Federal é muito claro:
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
Mais à frente, o art. 205 complementa o art. 5º,
no seu inciso XIII, e diz o seguinte:
Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando [vejam bem V. Exªs] ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Eu estou fazendo esta introdução aqui para justificar a minha PEC.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado, no dia de
ontem, quarta-feira, 3 de março, colhido o número regimental de apoio, expresso na assinatura de um terço dos Senadores desta Casa, apresentei a Proposta
de Emenda à Constituição nº 1, de 2010. Lógico que
alguns colegas assinaram e se posicionaram para eu
ter o direito de defender essa tese.
O objetivo é deixar claro, límpido e inquestionável,
na Carta Magna, o efeito do diploma de nível superior
para a qualificação profissional. A modificação é simples e o texto é objetivo, direto, curto e definitivo. A PEC
sugere acrescentar um mero parágrafo, um parágrafo
único, ao art. 205 da Constituição Federal, que passa a viger da seguinte forma. Prestem bem atenção,
Srªs e Srs. Senadores e todos aqueles que estão nos
prestigiando neste momento, acompanhando o nosso
pronunciamento:
Art. 205...
Parágrafo único. O diploma de curso reconhecido e oferecido por instituição de educação superior devidamente credenciada constitui comprovante de qualificação profissional
para todos os fins.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a liberdade profissional é assegurada pela Constituição Federal. Em seu art. 5º, inciso VIII, como falei há pouco, o
próprio texto constitucional prevê o atendimento das
qualificações estabelecidas em lei. Nada mais justo que
tais qualificações sejam limitadas ao diploma correspondente, desde que emitido por curso reconhecido
e expedido por instituição de educação superior devidamente credenciada pelo poder público.
Na verdade, a própria Constituição dispõe sobre a
necessidade de garantia de padrão de qualidade como
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princípio da oferta de ensino. Para tanto, a legislação
educacional, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, que está na justificativa da nossa PEC
– Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 –, prevê a
intervenção do Estado na autorização de cursos e de
instituições de ensino, bem como no processo de sua
avaliação, que inclui o reconhecimento, o credenciamento e avaliações especiais, como o Exame Nacional
do Desempenho de Estudantes.
Essa avaliação, por sinal, constitui apenas um dos
critérios – está na justificativa da minha Emenda – do
Exame Nacional de Avaliação da Educação Superior,
que, além do ensino, leva em consideração aspectos
como pesquisa, extensão, responsabilidade social,
gestão e corpo docente.
Desse modo – estou sendo até repetitivo, Sr.
Presidente –, não há razões para que existam, após
a obtenção dos diplomas, novos critérios de aferição
de capacidade profissional.
Não se pode admitir que outras instituições, por
mais respeitáveis que sejam, tomem para si as funções
de Estado e criem processos de exclusão do exercício
profissional que atropelam todo o processo desenvolvido no âmbito educacional. Isso é inadmissível.
A proposição em tela, assim, restitui a prerrogativa do exercício profissional ao cidadão devidamente
habilitado na educação superior. Ao mesmo tempo,
devolve ao poder público a função que lhe tem sido
indevidamente subtraída.
Permita-me dizer, Sr. Presidente, que o mandato parlamentar nada mais é do que o exercício da
confiança. A confiança se transforma em voto, segue
para a urna, acompanha a diplomação e a posse. E
segue, ou deveria seguir, vigilante, para todos os dias
da atividade política.
Entendo que esse contrato tácito, porém, não
pára por aí. Uma vez quebrada, a confiança é como o
mais fino dos cristais: não há como consertar. O homem público que se distancia do povo, portanto, é,
ao fim e ao cabo, um traidor, porque trai a confiança
dos que o elegeram e joga no lixo as bandeiras que
empunhou.
O Senador Gilvam Borges, ora licenciado, a quem
tenho a honra e a responsabilidade de representar
nesta Casa, apresentou o Projeto de Lei do Senado
nº 186, de 2006, no qual propõe a extinção do exame
de ordem para o exercício da advocacia.
Por conta disso, o Senador Gilvam encontrou
resistências, amargou represálias, mas, bem ao seu
estilo, não arredou pé de suas convicções, que também são minhas e de milhares de bacharéis de Direito,
alijados do mercado de trabalho simplesmente porque
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não logram êxito nas duas etapas do exame de ordem
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Tal como advoga o Senado Gilvam, eu também
não consigo entender por que as instituições de ensino
superior do Brasil podem formar médicos, economistas, engenheiros, biólogos, sem que, para ingressar
no mercado de trabalho, precisem realizar qualquer
exame de ordem ou conselho, mas não podem formar
bacharéis em Direito aptos a advogar.
No Brasil, os muitos anos de estudo, as provas,
a aprovação e o diploma nada valem para o bacharel
de Direito, a não ser se – e somente se – ele lograr
êxito na prova de exame de ordem da OAB. A prova,
como disse diversas vezes o Senador Gilvam desta
tribuna, não prova nada. A prova apenas promove
uma covarde reserva de mercado, engorda o bolso de
donos de cursinhos preparatórios e ainda está sujeita
às mais grosseiras fraudes, como cansa de noticiar a
imprensa.
O que esse exame de ordem promove é uma cruel
reserva de mercado, uma injusta exigência para com o
bacharel, um inadmissível cerceamento de direito.
O papel da OAB é fiscalizar o bom exercício da
profissão, e não determinar quem pode e quem não
pode entrar no mercado de trabalho. É uma instituição
respeitável, pela qual temos grande admiração, mas não
é o papel da OAB. Aliás, o advogado, no exercício de
sua profissão, já é fiscalizado pelo juiz, pelo promotor
de justiça, pelo advogado da outra parte e pelo próprio
cliente. O resto é com o mercado, que naturalmente
seleciona os melhores e varre os incompetentes.
Por que lançar os bacharéis, Sr. Presidente, numa
espécie de limbo, já que o diploma a eles conferido
não os habilita a nenhuma profissão? Não são advogados nem podem mais ser estagiários. Na verdade,
são coisa nenhuma.
Para acabar com as chamadas “fábricas de diplomas”, o Senador Gilvam Borges apresentou o Projeto de Lei nº 585, de 2007, que estabelece punições
a universidades públicas e privadas que não alcançarem resultados satisfatórios no Sistema Nacional de
Avaliação aplicado pelo MEC.
A proposta altera a Lei nº 10.861, de 2004, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e não determinou sanções para cursos
superiores com desempenho insatisfatório.
Quando uma universidade privada não obtiver
bom resultado no Sistema Nacional de Avaliação aplicado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, o projeto
do Senador Gilvam prevê o cancelamento – o que já
é previsto na Constituição – de seu processo seletivo
por, no mínimo, um ano. Em caso de reincidência, a
licença de funcionamento da instituição será cassada.
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Se o mau desempenho ocorrer em uma universidade
pública, seu reitor será punido com advertência, suspensão ou até perda do mandato. Essa PEC precisa
corrigir essa injustiça, Sr. Presidente.
Antes de concluir meu pronunciamento, se V. Exª
me permitir a generosidade – sei que estou extrapolando o tempo regimental –, quero dizer que recebi
vários e-mails já por conta disso. Tenho aqui um e-mail
enviado pelo Albert Tadeu, em que ele fala:
Excelentíssimo Senhor Senador Geovani
Borges, boa tarde.
Primeiramente, gostaria muito de agradecer a coragem e seu senso de humanismo
em apresentar um projeto de lei desta forma
[a emenda].
Sou bacharel em Direito desde 2007 e
tenho experiência na área jurídica desde 2003,
primeiramente como estagiário e, depois de
formado, como Assistente Jurídico.
Infelizmente, não obtive aprovação, até o
momento, neste INCONSTITUCIONAL EXAME DA OAB, não por não ter conhecimento
na área, mas sim por tratar-se de um exame
com perguntas que nunca iriam ocorrer na vida
jurídica de cada profissional.
Outros e-mails:
Apoio com muita ênfase a sua atitude,
pois é isso que se espera de um representante
nosso contra a tirania das maiorias, chega de
covardia, temos que ter isonomia de tratamento, como médicos, engenheiros, físicos e etc.
[nenhum deles se submete a exame, quando
conclui seus cursos] não são aferidos quando pegam o canudo, e nós advogados somos
expostos ao ridículo da mídia, toda vez que é
divulgado que mais de 80% não passam no
famigerado Exame?
Caro Senador. Sou advogado e sempre
achei uma estranheza esse exame. [Este é
da Advocacia Comegnio] Penaliza o jovem
sem nenhuma razão. O exame deveria ser
obrigatório a cada cinco anos para todos os
advogados e bacharéis. Faça essa sugestão
para a Ordem. Fixar um número de 350.000
advogados para o Brasil.
Este é outro, do Samuel:
Sou bacharel e acredito que a panela de
cursinhos vai acabar.
Deus abençoe o Sr. nessa jornada.
Samuel.
De Marcus Teixeira:
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Caros amigos,
Sou de Vitória, Espírito Santo, bacharel
em Direito e sou contra o Exame da OAB. Por
que vocês não divulgam melhor o PL 186 e
convocam os bacharéis do Brasil para abraçarem a causa com o ilustre Senador Gilvam
Borges?
Abç!
Marcus Teixeira.
É lá do Espírito Santa, Vitória.
Outro e-mail:
Deus estará contigo, porque antes não
tinha prova, e porque só advogados? E se fizeram todo curso, para que outra prova profissional, porque quem tem que verificar os
alunos é o MEC, durante a faculdade.
Este é de Lucy:
Parabéns pela iniciativa, pois é vergonhosa a exigência do Exame de Ordem, a
OAB teria que se preocupar em punir os ADVOGADOS que burlam a Lei e roubam dos
seus clientes.
Outro, que é do Edison:
Parabéns Senador. Temos que lutar contra essa incoerência, isso porque o exame não
qualifica e nem seleciona nada conforme propagado pela OAB.
Sou formado em Direito, porém não atuo
por outras razões, porém todos os que se formaram junto comigo, boa parte conseguiram.
[...] Devemos [...] exigir qualidade das faculdades, excluir da grade matérias inúteis, e nos
últimos dois anos exigir estágio direcionado.
Vou concluir meu pronunciamento, lendo também
o e-mail do Sr. Carlos Vilela:
Prezado Senador,
Estou aguardando com grande expectativa o resultado sobre esse assunto. O brasileiro
carece de liberdades e não de impedimentos.
O que tem que ser revisto é a qualidade de
ensino no Brasil e não impor penalidades ao
cidadão que cumpre fielmente com as suas
obrigações. É preciso acabar com os privilégios
a determinadas categorias ou classes nesse
país e implantar de vez a igualdade entre todos. Precisamos aprender a cumprir com os
desígnios da nossa Constituição. Democracia
plena depende de obediência plena a nossa
Constituição. O Brasil só será uma grande
nação no dia que os brasileiros forem fortes
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individualmente e iguais perante todos. Como
saber se o indivíduo é um grande artista se
não der a ele a oportunidade de tocar um instrumento, pintar uma tela, fazer um gol, cantar, dançar, interpretar, fazer, trabalhar. Chega
de impedimentos. É preciso deixar florescer o
dom natural do brasileiro que nenhuma escola
ou exame poderá ensinar, pois é próprio de
cada um. Somos um batalhão de gente criativa e inteligente...
Muito bom!
Quero dizer o seguinte ao nosso Carlos: a Constituição não privilegia. O direito é para todos.
Quero solicitar, desta tribuna, neste momento, que
as pessoas, os 4,5 milhões de advogados que não têm
acesso, segundo informações obtidas, ao mercado de
trabalho – e-mails tenho muitos nesse sentido –, que
se organizem, que vão aos gabinetes dos Senadores,
porque aquele que não luta pelos seus direitos não é
digno de tê-los.
Estou aí como guardião da Constituição Federal
e como ex-Constituinte – está aqui o meu nome na
Constituição Federal –, a defender uma prerrogativa
que é do Ministério da Educação. Há leis que estabelecem regras, senão, daqui a pouco, o Conselho de
Engenharia, o Conselho de Medicina, todos terão que
submeter alunos a isso.
Quem diz que o formando de nível superior está
apto não é somente o mercado. Há bons profissionais
de Direito, de Medicina, de Engenharia, de todos os
segmentos. Por que só a OAB, depois da faculdade,
depois do diploma, do canudo, exige que o aluno tenha
que se submeter-se a esse tipo de exame?
Se a universidade ou a faculdade de Direito não
está apta a ministrar conhecimentos, que o MEC a feche, porque tem essa prerrogativa em lei. Cabe, sim, à
OAB, pela instituição séria e responsável que é neste
País, fiscalizar o MEC para que prepare bons profissionais para a sociedade, no campo de Direito.
Essa é uma atribuição do Ministério da Educação,
não é da OAB. Não é de qualquer instituição, não. Isso
é competência do Estado, do poder público. É isso que
estou defendendo na minha PEC.
Encerro meu pronunciamento, Sr. Presidente,
agradecendo a generosidade de V. Exª por ter extrapolado o tempo regimental. Mas V. Exª sabe que a causa
é nobre, e espero contar com o apoio de V. Exª e dos
demais membros desta Casa.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Senador Geovani Borges, eu estava atentamente
ouvindo, principalmente quando V. Exª fez analogia à
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Medicina, que exerço... que exerci e represento. A Medicina tem todas essas instituições. E sou orgulhoso
de pertencer a ela, porque temos o Conselho Regional
de Medicina, os sindicatos, as associações médicas
e as academias médicas para os intelectuais. Mas a
formação do médico no Brasil é muito solidificada.
Isso, porque, depois de um curso de seis anos, ele se
torna médico geral, médico clínico. Há instituições...
Na Bolívia, por exemplo, em quatro anos se forma
um médico a que chamam ruralista. A nossa formação é de seis anos, mas o gargalo, a inteligência dos
que representam a ciência médica exige um esforço
extraordinário na especialização. Ele sai médico para
ser médico geral. Mas o médico especialista é o futuro.
Shakespeare – está ali Cristovam Buarque – já dizia
que o futuro é quem sabe mais de mais; de menos,
menos. É o especialista.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Quero aproveitar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
especialista em medicina segue hoje uma residência
médica de três anos: médico residente júnior, médico
residente... Depois, vem a especialização. Então, o
grande gargalo, a exigência das entidades médicas
– associação médica, conselho regional, sindicato e
academia médica – é na especialização. É longo e
sinuoso. Há hoje até cursinhos – vamos dizer – para
que se faça a entrada na residência médica. Então, é
uma situação meio diferente. Mas V. Exª defende uma
causa muito justa e há um debate qualificado.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Se o
Presidente Mão Santa me permitir, da tribuna, gostaria
de fazer a seguinte colocação.
O Conselho Médico do nosso País cumpre com
seu papel. O estágio, a residência médica, a metodologia, quando o aluno termina o seu curso ele está
apto a exercer a profissão. E, na medicina, quando
o médico, o mal profissional comete um equívoco ou
outro, não cabe recurso, o paciente já foi... Agora, no
curso de Direito poderia caber o mesmo critério: estágios fiscalizados, supervisionados pelo Ministério da
Educação. Não a OAB, uma instituição exercer o papel
do poder público! É essa a colocação.
Quero parabenizar V. Exª, que é um grande profissional, que fez história lá no Piauí e que o representa
com muita dignidade nesta Casa. Falei sobre o médico, o Crea, engenheiro e tudo mais para mostrar que
o tratamento tem que ser igual para todos. No caso
da OAB, por que não estágio nas demais profissões,
como a residência médica, a exemplo dos cursos de
medicina?
Muito obrigado. Agradeço a generosidade e a
paciência de V Exª para comigo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como Líder, o Senador César Borges. Ele representa a Bahia e hoje é um
dos maiores líderes do PR do País. Acho que esse PR
devia ter lançado V. Exª para Presidente da República,
que governou tão bem a grandiosa Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança – PR. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Mão Santa. Agradeço a V. Exª. O meu partido
realmente está ficando forte, mas não está ainda preparado para o lançamento de Presidente da República.
Mas, Sr. Presidente, eu vou inicialmente tocar
num assunto sobre o qual pretendo voltar a esta tribuna para dele tratar.
Trata-se de um problema que traz uma inquietação muito grande a uma região muito importante do
meu Estado, que é uma região composta por duas dezenas de Municípios, a região de Irecê, uma grande
região produtora de alimentos, com mais de 300 mil
habitantes, atendidos por um sistema de abastecimento
de água que foi construído no ano de 1994. Eu era, à
época, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do então Governador Antonio Carlos Magalhães.
Ele, com a visão de um homem voltado para atender
às camadas do interior do Estado, me autorizou a
construir essa adutora, que usa água da barragem de
Mirorós, para resolver um problema grave que afligia
toda aquela população da região de Irecê, que abrange
Municípios como Ibipeba, Ibititá, Central, Lapão, Barra do Mendes, Barro Alto, Canarana, João Dourado,
São Gabriel, Presidente Dutra, Uibaí, Jussara, e mais
outros Municípios.
Em oito meses, Sr. Presidente, nós fizemos essa
adutora, chamada Adutora do Feijão – região é uma
grande produtora de feijão –, com mais de 150 quilômetros no seu eixo principal e que foi uma redenção
para a região.
Utilizamos água da Barragem de Mirorós. Entretanto, desde aquela época sabíamos que essa barragem enfrentaria problemas para que o seu manancial
fosse suficiente para múltiplas utilidades, como, por
exemplo, um projeto de irrigação da Codevasf existente à jusante da barragem, os próprios irrigantes que
estavam à margem do rio Verde, que não podiam ser
desamparados, e o abastecimento humano, que é a
utilidade mais nobre da água.
Na época negociamos com a Codevasf, que reduziu o programa de irrigação do projeto de três mil para
dois mil hectares, para que fosse possível assegurar
700 litros por segundo para essa adutora.
O governo do Estado investiu aproximadamente
R$50 milhões na fase inicial. Mas, posteriormente, toda
a região foi precisando e reivindicando mais água. E
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essa adutora foi se estendendo, foi tendo subadutoras,
ramificações, para atender não só às sedes municipais,
mas também para atender com água aos pequenos distritos, cuja população também é merecedora da atenção
do Estado – água boa, água doce, em boa qualidade
e quantidade suficiente. A água que existia na região
era de péssima qualidade, vinha de poços calcários, e
nem sequer conseguia fazer espuma no sabão.
Mas isso foi em 1994, Sr. Presidente. De lá para
cá, nós já temos 16 anos. A população cresceu. Hoje
já não são mais 300 mil habitantes atendidos, provavelmente mais de 600 mil habitantes. As cidades
cresceram, até porque chegou água, que permitiu
crescimento, desenvolvimento industrial, econômico
e social da região.
Mas o que está acontecendo, Sr. Presidente, é
que lamentavelmente hoje começa a ter, na verdade,
uma disputa forte por essa água, ou para irrigação ou
para abastecimento humano.
No tenho dúvida nenhuma – acho que nenhum
Senador acredita ou pode achar o contrário – de que
a função principal da água é o abastecimento humano.
Claro que ela pode ter uma função econômica como
a irrigação, e nós defendemos isso. O Presidente Lula
vai agora a Juazeiro, amanhã, inaugurar um projeto
de irrigação, o Projeto Salitre, projeto que se arrasta
há anos por várias administrações públicas e que terá
a sua parte inicial de cinco mil hectares inaugurada
pelo Presidente Lula. A obra foi viabilizada através do
Ministério da Integração Nacional, do Ministro Gedel
Vieira Lima, que é um baiano.
Entretanto, há o abastecimento humano. Nessa
questão da região, acabo de receber um comunicado
da Câmara Municipal de Ibipeba, subscrito pelos vereadores, que diz que está carente de encontrar uma saída
para o grave problema da água em nossa região.
A Barragem de Mirorós, que é exatamente a fonte da captação, responsável pelo abastecimento em
toda a micro região de Irecê, clama por providências
urgentes dos governantes. Então, os vereadores estão
pedindo a minha atuação como Senador, razão pela
qual venho a esta tribuna para trazer este problema.
É preciso que haja uma junção entre os entes governamentais, e aí falo de uma parceria entre o Governo
Federal e o Governo Estadual para que se dê uma
solução a este problema que se transformou, Sr. Presidente, num verdadeiro conflito; e nós não sabemos
qual será o resultado. Hoje nós sabemos que o resultado tem sido um conflito com graves problemas para
a população, o povo que necessita dessa água. E o
problema se agrava a cada dia.
Então, urge que se tome uma providência. Essa
providência seria a água do rio São Francisco, vinda
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da região da cidade de Xique-Xique, passando por
Central, chegando à região de Irecê, que usaria toda
essa adutora, trazendo a água do São Francisco, o
que daria uma adutora de aproximadamente 120 quilômetros, cujo projeto tem que ser feito, cuja execução
tem que ser imediata.
Não quero responsabilizar nenhum ente federativo, nem o Governo Federal nem o Governo do Estado;
o que eu quero, nesse momento, é me juntar a essa
população nesse reclamo, nesse pedido, para que o
Governo Federal, através do Ministério da Integração
Nacional, e o Governo do Estado, através da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, Embasa, que é
a empresa responsável pelo abastecimento de água
e gerenciamento desse projeto, se juntem para uma
solução rápida para esse problema.
Voltarei a esta tribuna com este assunto, com
dados mais elaborados, porque trouxe de imediato
esse manifesto da Câmara Municipal de Ibipeba. Sei
que é grave esse problema na região, mas voltarei a
este assunto, Sr. Presidente.
E agora passo para o assunto que vim, inicialmente, tratar nesta tribuna, que acho da maior importância.
Estamos, também, Sr. Presidente, vivendo um
momento onde se discute o pré-sal. Estamos já com
um projeto do pré-sal, são quatro, estamos com um
deles em análise nesta Casa e três estão sendo aprovados na Câmara dos Deputados, e em breve estará
nesta Casa.
E eu venho a esta tribuna defender que esses
recursos oriundos da repartição de royalties e participações especiais do petróleo, da denominada camada pré-sal, sejam repartidos de forma igualitária,
equânime, entre os entes da Federação brasileira. É
uma oportunidade única para o Brasil fazer uma política de compensação que permita que as regiões
e os entes federativos menos aquinhoados possam
desenvolver-se.
A Câmara dos Deputados deve concluir – acredito – na próxima semana a votação dos projetos de lei
que definem o marco regulatório do pré-sal, deixando
para o final a deliberação da proposta mais controversa, que trata da emenda que irá definir uma regra de
repartição equitativa dos dividendos do petróleo.
Sr. Presidente, já está em análise no Senado, na
Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei
que cria a Petrosal, o PLC nº 309, de 2009, que é uma
empresa pública que deve administrar os contratos do
novo regime de partilha na exploração dos recursos.
Também já foi aprovada pelos Deputados na semana
passada a proposição que prevê a criação do fundo
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social com recursos do pré-sal, que foi o PL nº 5940,
de 2009.
As áreas beneficiadas são os programas de combate à pobreza, de enfrentamento das mudanças climáticas e de desenvolvimento da educação, cultura,
saúde pública, ciência e tecnologia.
A proposta também obriga que 5% dos recursos
de combate à pobreza previstos nesse fundo deverão
ser utilizados para recompor as perdas das aposentadorias superiores a um salário mínimo, uma justa
forma de repor as perdas dos nossos idosos ao longo
do tempo. Eles, que se aposentaram com três, quatro
salários mínimos – o Senador Paulo Paim conhece
essa questão melhor do que ninguém nesta Casa –,
porque assim contribuíram em função desses valores,
hoje estão ganhando próximo a um salário mínimo.
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
César Borges, primeiro, quero aqui de público dizer
o que eu disse lá hoje, no Supremo Tribunal Federal,
quando fui convidado para falar sobre as ações afirmativas. Disse lá e repito aqui que V. Exª foi fundamental – o povo da Bahia tem que saber disso – na
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, tanto V. Exª
como também o falecido Antonio Carlos Magalhães.
Falei isso lá, falei de V. Exª e falei também do Senador
Antonio Carlos Magalhães, que permitiu que todos os
prazos fossem atropelados para que o seu relatório
fosse aprovado e o Estatuto fosse aprovado por unanimidade aqui na Casa. Quando eu digo atropelados,
que fossem suprimidos. E, assim, o Estatuto foi para
a Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. E, neste momento,
V. Exª reafirma aquilo que acho que aqui, no Senado,
não tem volta, não: o Senado há de manter, sim, que
tem de ter dinheiro do pré-sal. Eu concordo na íntegra.
Que vá para a educação, que vá para a cultura, que
vá para a infraestrutura, que vá para o meio ambiente;
para mim, pode ir para a saúde, mas tem que ir para
a previdência. Nós não estamos inventando a roda.
Nós temos já projetos aqui na Casa discutindo isso,
e que bom que a Câmara já aprovou uma emenda
nesse sentido. Na Noruega, por exemplo, a parte dos
trabalhadores quem garante é o dinheiro do petróleo:
o percentual do petróleo é que garante que os trabalhadores não paguem, então, um percentual exagerado.
Outros países caminham nesse sentido. Eu não vejo
problema nenhum. Se eles dizem que a previdência
tem problemas – isso é histórico aqui no País –, eu
digo que não tem; mas, se tem, é uma boa oportunidade de, via pré-sal, melhorar ainda mais a receita da
nossa Previdência. Parabéns a V. Exª.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obrigado, Senador Paulo Paim. Eu aproveito seu aparte para
destacar que, na Comissão de Assuntos Econômicos,
nesta semana, conseguimos aprovar uma modificação
na legislação fiscal que permite que os proventos que
venham da previdência para os aposentados acima de
60 anos sejam também não passíveis da tributação do
Imposto de Renda.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) (Fora do microfone.) – Combinando com o Estatuto do Idoso.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Com
o Estatuto do Idoso. Que o que já estava previsto apenas para acima de 65 anos agora viesse para 60 anos,
porque isso está, sim, no Estatuto do Idoso. Então,
nós fazemos uma legislação não apenas social, mas
também do ponto de vista fiscal.
Com isso, avança-se, fazendo justiça ao aposentado brasileiro.
Senador Cristovam Buarque, deseja um aparte
também?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desejo, Senador.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois
não.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Pela
importância do tema e para tocar especificamente na
ideia da repartição dos recursos do pré-sal. Eu continuo
insistindo que esses recursos devem ser bem distribuídos não apenas entre a atual geração de brasileiros por
Estado, mas também entre a atual geração de brasileiros e as futuras gerações. Nesse sentido, sabendo de
sua influência, de seu interesse e de sua participação,
que será importante quando o projeto chegar aqui, eu
queria chamar atenção para uma emenda que quero
apresentar. Já o fiz sob a forma de projeto de lei, que
diz que os recursos que estão previstos para o Fundo
Social – não vou discutir criação de empresas, nada
disso – não sejam diluídos, como a proposta que veio
do Governo faz, permitindo que qualquer um apresente
projeto, desde que seja para a luta contra a pobreza,
para a educação, para a saúde e para cultura. E, na
Câmara, eu creio que acrescentaram para a previdência, para a aposentadoria. Eu defendo que a gente
concentre esses recursos, para que eles tenham impacto na educação de base e que a distribuição seja
feita para os Estados, proporcionalmente ao número
de crianças na escola. Se a distribuição for feita proporcionalmente ao número de crianças na escola, além
de toda legitimidade, há um lado importante do ponto
de vista federativo: é que os dois Estados que mais
se beneficiarão serão São Paulo e Rio de Janeiro, os
dois Estados onde a bacia do pré-sal está. O Espírito
Santo, nem tanto, mas o seu Estado, Bahia, também
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seria um dos maiores beneficiados – merecidamente,
pelo número de crianças que o Estado tem de manter
na escola, porque é um Estado que precisa de mais
recursos para a educação. Eu lhe informo e peço sua
simpatia para essa visão. É uma maneira de distribuir
bem entre todos os Estados e, ao mesmo tempo, distribuir bem com futuro, porque a gente estaria investindo
na educação de nossas crianças, o que significa um
futuro com mais ciência e tecnologia, com mais cultura, com menos pobreza, com tudo aquilo que o Fundo
Social diz que quer fazer; mas que não vai conseguir
fazer pela diluição dos recursos. Esse é o aparte que
eu queria fazer, na verdade aproveitando seu pronunciamento para pedir seu apoio – que não precisa ser
manifestado agora. Mas, se o quiser, depois continuaremos a conversar sobre isso, até para aperfeiçoar
essa minha ideia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço o aparte de V. Exª. Não tenho dúvida de que temos
que aprofundar a discussão e acho que é fundamental
a concentração em setores como a educação. Mas, se
houver também outros setores que, eventualmente,
precisem ter o apoio dessa repartição, que possamos
discutir isso e em que percentual poderia apoiar, também, esse setor e outros da sociedade.
Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador César
Borges, para um rápido aparte a V. Exª, apoiando a
ideia de que os recursos oriundos das riquezas naturais
exploradas na camada do pré-sal sejam efetivamente
distribuídos de forma equânime, de forma igual, para
os brasileiros. Não se trata de pensar aqui nos entes
federados, nos Estados. É para todos os brasileiros,
porque não se pode, dentro do próprio território, pelo
fato de a natureza permitir que recursos que estejam
em águas de um território próximo a um Estado brasileiro, entender que isso se lhe dá o efetivo, total e
absoluto direito de auferir vantagens para si em detrimento da nacionalidade, do conjunto da população
do povo brasileiro. Portanto, é para manifestar a minha
completa solidariedade a essa visão. Em segundo lugar, quero concordar com a manifestação do Senador
Cristovam Buarque, que traz um sentido de prioridade
na aplicação desses importantes recursos, porque, se
não o fizermos, há o risco de diluirmos esses recursos
por um conjunto de ações do Estado brasileiro e, ao
final, não teremos condições, inclusive, de mensurar
os efeitos, os benefícios que eles venham trazer para
o desenvolvimento do País, especialmente em setores estratégicos, fundamentais... Não conheço alguém
neste Congresso que não tenha repetido pelo menos
de cinco a dez vezes que educação é prioridade nacional. Façamos, portanto, do discurso algo concreto,
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algo prático. Meus cumprimentos a V. Exª e à brilhante
manifestação do Senador Cristovam Buarque.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado, Senador José Nery. O nosso pronunciamento vai na direção do que diz V. Exª no sentido de
que essa é uma riqueza nacional, não é do Estado “a”
ou do Município “b” e tem de ser repartida de forma
equânime. Nesta semana, os Deputados votaram um
projeto de capitalização da Petrobras, que autoriza o
Governo a participar do aumento de capital da empresa. Além disso, foi aprovada a emenda que permite
que os atuais acionistas minoritários possam usar até
30% de sua conta individual do FGTS para a subscrição das ações.
O trabalhador que investiu na Petrobras em 2000
teve uma rentabilidade de 798% até fevereiro deste
ano, enquanto que as contas vinculadas renderam
somente 62% no mesmo período. Veja que diferença,
Senador Paulo Paim. Para a próxima semana, deve ficar a deliberação da questão mais polêmica, que, sem
dúvida, tem gerado uma disputa, uma divergência entre
Estados e Municípios produtores e as demais esferas
subnacionais, ou seja, a imensa maioria dos Estados
e, sobretudo, Sr. Presidente, V. Exª que eu sei que é um
municipalista, a questão dos Municípios brasileiros.
Trata-se da emenda ao projeto do regime de
partilha do pré-sal, que é o PL nº 5.938, de 2009, de
autoria dos Deputados Humberto Souto, PPS–MG, e
Ibsen Pinheiro, lá da terra do Senador Paulo Paim.
A proposta redistribui os royalties e muda as
participações especiais provenientes da produção de
petróleo, substituindo os critérios atualmente vigentes,
que são vigentes pelas cotas do Fundo de Participação
dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados,
FPM e FPE, respectivamente.
A emenda exclui da distribuição via FPM/FPE
apenas os royalties e a participação especial destinada à União e os royalties e participação especial pagos à produção em terra. O restante é dividido: 50%
entre os Estados, com base nos coeficientes do FPE,
e 50% entre todos os Municípios, pelos coeficientes
do FPM.
Se a emenda for aprovada, 5.562 Municípios serão beneficiados, enquanto apenas 197 perderiam de
forma líquida, conforme estimativas da Confederação
Nacional dos Municípios.
No meu querido Estado da Bahia, apenas nove
Municípios perderiam, enquanto 408 cidades seriam
beneficiadas. Os ganhos líquidos anuais somariam
R$426 milhões, que poderiam se traduzir em mais
escolas, postos de saúde, saneamento básico, enfim,
na melhoria da qualidade de vida dessas populações
que vivem nos Municípios brasileiros.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o pré-sal é
uma área de exploração de grandes profundezas. Na
profundeza da plataforma continental da costa brasileira, onde o domínio da União sobre o minério enfatiza
a coletividade formada por Unidades da Federação.
Essas Unidades possuem constitucionalmente suas
representatividades equânimes, merecendo participações nos royalties e nas compensações financeiras, o
que hoje somente cabe de forma majoritária à União,
e aos Estados e Municípios produtores.
Por outro lado, abrigamos em nosso País imensas e injustas desigualdades econômicas, sociais e
regionais que precisam ser superadas.
As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste conjuntamente detêm 43% da população brasileira, mas
respondem por apenas 27% da participação do Produto Interno Bruto do nosso País.
Em termos sociais, os Estados do Norte e Nordeste detêm os mais baixos índices de desenvolvimento humano, o conhecido IDH, que tem como objetivo
expressar e medir a qualidade de vida nos Estados
brasileiros.
Essas disparidades, que são de origem histórica
e estão na base no processo de formação econômica
brasileira, conflitam com o atual modelo de repartição
que se deseja de uma sociedade mais justa.
Considerando os dados de 2008, a União, os Municípios do Estado do Rio de Janeiro e o próprio Estado
do Rio de Janeiro receberam 71% dos recursos.
Em 2008, as participações especiais, que são
compensações financeiras extraordinárias nos casos
de grandes volume de produção ou de grande rentabilidade, são ainda mais concentradoras: 97,5% dos
R$11,7 bilhões foram destinados para a União e para
o Estado e Municípios do Rio de Janeiro.
Nada contra o Estado do Rio de Janeiro ou os
Municípios produtores que merecem alguma forma de
compensação para os investimentos em infraestrutura e a reparação dos danos ambientais em função da
exploração. Entretanto, o atual sistema de distribuição
de dividendos é extremamente injusto com a nossa realidade socioeconômica e com o nosso modelo constitucional que está preceituado na Constituição Federal,
que é construir uma “sociedade livre, justa e solidária”
(inciso I, art. 3º da Constituição Federal), “erradicando
a pobreza e a marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais” (inciso III, art. 3º da
Constituição Federal).
Por fim, Sr. Presidente, serei aqui sempre um incondicional defensor de uma divisão mais igualitária dos
dividendos e participações do pré-sal entre os entes
da Federação brasileira, buscando apoio entre todos
os Srs. Senadores, dos meus Pares, para construirmos
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caminhos para uma solução mais justa e mais republicana para a distribuição das riquezas nacionais.
Muito obrigado pela compreensão e pela tolerância, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador César Borges, permita-me ainda, antes que V. Exª desça
da tribuna. Primeiro, tenho que elogiar esta sua iniciativa
relativa à isenção do imposto aos sessenta anos. Eu lhe
confesso que escrevi no meu twitter, escrevi no blog,
elogiando o seu projeto. V. Exª foi muito feliz quando
disse que está adaptando aquilo que manda o comando maior do Estatuto do Idoso. Só que a lei diz que é
sessenta e cinco anos. E V. Exª, corretamente – espero
que a Câmara aprove com rapidez –, traz para sessenta anos. Então, meus cumprimentos também por essa
iniciativa. Segundo, quero dizer que vão fazer aqui um
bom debate. Eu não tenho problema algum de que se
aumentem as verbas para a educação, mas vou fazer
aqui – e tenho certeza de que V. Exª também tem este
entendimento... Fala-se tanto que a previdência está
quebrada, e não está. Eu quis confirmar o dado antes
de falar com V. Exª – por isso, eu estava ao telefone: o
faturamento previsto com pré-sal é de US$15 trilhões.
Quinze trilhões de dólares, se não me engano, dá quase
cinco vezes o PIB brasileiro. Então, é impossível que,
de US$15 trilhões, a gente não possa mandar uma
parte para a previdência. Então, meus cumprimentos
a V. Exª. Eu quero, claro, que aumente o máximo para
a educação, para a saúde, mas não vou me esquecer,
pelo menos agora, daqueles que construíram e fizeram
a história deste País, que são os idosos, que V. Exª,
neste projeto, contempla muito bem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Senador Paulo Paim, o projeto foi aprovado em caráter
terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos,
não virá a Plenário – espero que não haja recurso –
e vai à Câmara. Eu peço a V. Exª sua ajuda desde já
para que nós possamos juntos acompanhar essa tramitação, para que ela seja rápida da Câmara, para que
se alcance este efeito que é mais do que é justo, que
adapta apenas a legislação fiscal ao Estatuto do Idoso
e possa valer o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador César Borges, mostrando suas
preocupações em relação aos avanços que devemos
ter na divisão do pré-sal para corrigirmos determinadas injustiças sociais no nosso País, como as que se
observa na educação, na previdência.
Senador César Borges, gostaria de lhe entregar
um documento. V. Exª é tão importante que recebe até
pedidos até do nosso Piauí. Com justa razão, V. Exª foi
condecorado com a maior comenda do Piauí.
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Convido para usar da palavra, como orador inscrito, José Nery, que representa o PSOL e o grandioso Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
na próxima segunda-feira, 8 de março, às 11 horas,
o Senado Federal realizará sessão especial para comemorar o lançamento da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2010 cujo tema é “Economia e Vida”.
O requerimento para realização da sessão é
subscrito pelo Senador Marconi Perillo, bem como por
um conjunto de Senadores e Senadoras.
Em razão de não poder estar presente na sessão especial desta próxima segunda-feira, antecipo,
Sr. Presidente, minhas considerações num pronunciamento que faço agora, alusivo ao tema da Campanha
da Fraternidade de 2010.
Quero, inicialmente, parabenizar o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador José Nery, eu queria apenas, se V. Exª me
permitir...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
(...) lembrar que, em 8 do corrente, segunda-feira, às
11 horas, nós queremos a presença de V. Exª, porque
haverá uma sessão especial sobre o assunto que V.
Exª trata.
Então, V. Exª é nosso convidado para aqui estar
presente, porque será realizada sessão especial, no dia
8 do corrente, segunda-feira, às 11 horas, destinada a
comemorar o lançamento da Campanha cujo debate V.
Exª, com sua inteligência privilegiada, antecipa.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Justamente em razão da impossibilidade de estar aqui na segunda-feira pela manhã, faço agora o
pronunciamento alusivo ao tema da Campanha da
Fraternidade e ao tema, de fato, da sessão especial
da próxima segunda-feira.
Eu começo dizendo dos meus cumprimentos ao
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic)
e, em especial, à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) pela feliz escolha do tema da Campanha
da Fraternidade neste ano de 2010.
A escolha da temática “Fraternidade e Economia”,
sob o lema “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6:24), foi resultado de muitas reuniões e
pesquisas que apontaram para a necessidade de reflexão sobre os resultados da atual forma de organização
econômica vigente em nossa sociedade.
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Sob a responsabilidade do Conic – Conselho
Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil –, a Campanha
da Fraternidade de 2010 é ecumênica e está aberta à
participação de todas as denominações cristãs.
O objetivo geral da campanha é, na palavra de
seus organizadores:
Colaborar na promoção de uma economia a serviço da vida, fundamentada no ideal
da cultura da paz, a partir do esforço conjunto
das igrejas cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na construção
do bem comum, em vista de uma sociedade
sem exclusão.
Portanto, a Campanha da Fraternidade de 2010
quer reunir as igrejas cristãs e, principalmente, fortalecer na sociedade a proposta de uma economia a
serviço da vida, sem exclusões, criando uma cultura
de solidariedade e promovendo a paz. A Campanha
tem como objetivos, ainda, ajudar a reconhecer nossa
omissão diante das injustiças que causam exclusão
social e miséria. Hoje, precisamos combinar eficiência
econômica, justiça social e prudência ecológica, percebendo a relação e a importância do meio ambiente
nas atividades de desenvolvimento econômico, social
e cultural.
O texto base da Campanha insiste que a economia existe para a pessoa e para o bem comum da sociedade, e não o contrário, como é apregoado e vivenciado hoje em dia. O lema da Campanha, a afirmação
de Jesus registrada no Evangelho de Mateus, “vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro”, propõe-nos
uma escolha entre os valores do plano de Deus e a
rendição diante do dinheiro, visto por muitos de nós,
humanos, como valor absoluto dirigindo a vida.
Com certeza, Sr. Presidente, as palavras de Jesus
clamando, dizendo que não se pode servir a Deus e
ao dinheiro são muito oportunas, Senador Paulo Paim,
neste momento que vivemos em nosso País, haja vista o clamor popular contra a corrupção se levanta em
todas as parte do Brasil, especialmente na luta que
faz o povo de Brasília para varrer dos espaços estatais da Capital da República aqueles que, sem a menor cerimônia, se utilizam dos recursos públicos para
promover a propina e a corrupção.
Então, Jesus, personificando o próprio Deus, diria aos corruptos de hoje: vocês não podem servir a
Deus e à corrupção.
Creio que esse ensinamento deveria fazer todos
nós pensarmos no sentido dessa afirmação bíblica e
dessa cobrança às consciências, à vida, à história de
cada um e de cada uma.
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É com satisfação que concedo um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador José
Nery, eu sei que o Senador Mão Santa vai ser tolerante
com V. Exª, como foi com todos os oradores. Por isso,
este aparte que faço não trará prejuízo nenhum para
o seu brilhante pronunciamento sobre a Campanha
da Fraternidade. Eu poderia dizer, Senador José Nery,
que fico com a frase, já muito conhecida, que ninguém
serve a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. O diabo
é uma figura que tem uma simbologia. Ele representa
isto: ele representa a corrupção, o roubo, a violência,
a discriminação. Quem discrimina o seu semelhante,
seja pela etnia, seja pela cor, pela raça, pela origem,
pela procedência, pela idade, pelo sexo, pela orientação
sexual ou pela sua religião, com certeza absoluta não
está servindo a Deus e está servindo ao diabo. Então
tem essa simbologia. É isso que a Campanha da Fraternidade quis dizer, e que alguns não entenderam. Eu
vi editoriais detonando a Campanha da Fraternidade
deste ano. O que foi mostrado é isto: que o ser humano
tem que ter solidariedade, tem que conviver na fraternidade, na harmonia, ser generoso, não ser aquele que
só pensa no bem próprio, no enriquecimento. É isso
que a mensagem quer dizer. Essa postura de grandeza
de que, em primeiro lugar, tem que estar o ser humano, tem que estar o meio ambiente. Desenvolvimento
sim, mas sustentável. Olha o que está acontecendo
no mundo e no Brasil com a agressão do homem ao
meio ambiente. Por isso que todas as igrejas – e não é
somente a Igreja Católica – se somam na Campanha
da Fraternidade. Com muita alegria, recentemente eu
tive uma conversa com as igrejas e percebi que elas
também estão na campanha em defesa dos idosos,
dos aposentados, do fim do fator e de uma política que
recomponha o poder de compra dos idosos. É isso que
a Campanha da Fraternidade quer dizer. Em todas as
áreas, da criança, do adolescente, do trabalhador, do
empregado, do desempregado, do sem-teto, do semterra, do empresário, que é um empreendedor – não
é, Senador Jayme Campos? – que temos também de
valorizar. Ora, o que seriam dos nossos empregos se
nós não soubéssemos também valorizar aqueles que
nos empregam? Eu falo como ex-dirigente sindical. Eu
até sempre falo, Senador José Nery, para concluir, que
eu recebi uma charge desses chargistas famosos em
que ele faz o mapa do Brasil e bota na minha boca.
E eu agradeci a ele e disse: pode publicar à vontade.
Ele me desenhou dizendo: sou a favor do lucro. Para
todos. Então, não sou contra o lucro. Que o lucro venha
para aqueles que fazem o devido empreendimento,
principalmente na fonte geradora de emprego, e que
a gente possa também, com isso, garantir um salário
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decente. E até, quem sabe, o PL de minha autoria que
está em debate no Senado, que trata da regulamentação definitiva da participação dos lucros em relação
aos trabalhadores. Enfim, um aparte pequeno que não
vai prejudicá-lo, porque sou o próximo inscrito e estou
pacientemente aqui esperando o brilhantismo da conclusão do seu pronunciamento pelo tempo que for necessário. Sei que o Senador Mão Santa vai entender,
porque o primeiro orador que usou a palavra falou por
40 minutos. Obrigado.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço com
enorme satisfação o aparte do Senador Paim, que, sem
dúvida, enriquece meu pronunciamento com exemplos
práticos de como podemos fazer da vida algo justo e
digno, sobretudo fazendo com que o desenvolvimento
econômico seja para todos e todas e não sirva apenas
para alimentar a riqueza e o lucro de alguns poucos. A
comparação que V. Exª faz com o texto bíblico, trazendo um adágio popular que tem origem no texto bíblico,
dizendo que não se pode servir a Deus e ao diabo, é
verdadeira. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro
utilizado de forma ilegal e incorreta, não se pode servir
a Deus e à corrupção.
Por isso considero, Senador Paulo Paim, que
certos setores da sociedade abastados, sim; ricos,
sempre; poderosos pensam ser eternamente, ficam
incomodados com o tema que vai ao cerne, à essência
de uma questão fundamental para a sociedade, que é o
seu desenvolvimento econômico. Eles querem discutir
fraternidade e justiça social sem falar na acumulação
indevida, obtida muitas vezes – e assim de fato é – a
partir da exploração do trabalho humano, da exploração
das riquezas naturais, a serviço do lucro, da acumulação, do enriquecimento, muitas vezes, ilícito.
Portanto, é uma Campanha que traz como tema
“Fraternidade e Economia”. Não se pode falar de Deus,
não se pode falar de fé, não se pode falar de religião,
não se pode falar de cristão, de evangélico, se não incluirmos a dimensão econômica entre as questões que
permeiam as relações humanas, sem as quais não podemos, evidentemente, dizer que estamos construindo
a nova sociedade. Ouvindo os discursos de muitos, é
bom sempre comparar com a prática, para verificar se
há essência, se há verdade ou, pelo menos, a busca
da verdade naquilo que afirmam.
Por isso, Senador Paulo Paim, o aparte de V.
Exª, pelo contrário, enriquece o meu pronunciamento
e, sem dúvida, é um estímulo para que façamos da
luta cotidiana em defesa da vida, da luta cotidiana em
defesa dos mais pobres, dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade, dos sem-terra, da
juventude, dos que moram nas periferias das cidades,
dos que são tratados com preconceito de qualquer
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natureza motivos para juntarmos forças na luta e na
busca da sociedade que sonhamos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os recursos materiais, embora necessários, não podem ser o
supremo valor dos nossos atos nem o critério absoluto das decisões dos indivíduos e dos governos. Como
socialista, orgulho-me de ter dedicado três décadas
de ativismo político a uma causa ancorada nesses
princípios, ora tão bem trabalhados nesta Campanha
da Fraternidade.
A medida fundamental para qualquer economia é
criar um sistema que garanta as condições para a devida manutenção e desenvolvimento da vida em todas
as suas dimensões, materiais e imateriais. O capitalismo seguramente trabalha no sentido oposto. Não se
importa com a destruição da natureza ou com o fato
de que está tornando sistêmica a miséria de milhões
de famílias no Brasil e em todo o mundo.
Ainda hoje, em nosso País, vigora uma política
econômica que considero perversa, que privilegia os
grandes especuladores ao mesmo tempo em que sangra os recursos públicos com o pagamento de criminosos juros da dívida pública brasileira. É, para mim,
Sr. Presidente, um verdadeiro escândalo que 48% das
receitas do País sejam utilizados para amortizar, pagar os juros e serviços das dívidas interna e externa.
Para mim é difícil compreender que um tema dessa
natureza, relacionado à utilização de quase metade
dos recursos do Orçamento Público da União seja direcionado para o pagamento da dívida, assunto que,
infelizmente, muitos não querem discutir porque nos
vai levar à essência dos problemas nacionais e da
forma de acumulação histórica com que o Brasil tem
sido marcado.
Na história humana, marcada pela exploração e
injustiça, a Bíblia se volta decididamente para a defesa dos pobres. No âmbito social, a Bíblia nos mostra
profetas acusando reis e gente poderosa que enriquece à custa do povo e não cuida bem daqueles a
quem deveriam servir. No âmbito comunitário, a Bíblia
fala sobre a diária do trabalhador que deve ser paga
no mesmo dia, pois ele precisa disso para viver, e ao
socorro que devemos prestar aos pobres.
Assim, a Campanha da Fraternidade de 2010 é,
sem sombra de dúvida, um instrumento à disposição
das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa
vontade para enfrentar, com consciência crítica e coerência os temas do desenvolvimento e da justiça, da
economia e da vida humana no Brasil e no mundo.
Precisamos denunciar a perversidade de todo
modelo econômico que vise, em primeiro lugar, o lucro, sem se importar com a desigualdade, a miséria,
a fome e a morte de milhões de pessoas. A Campa-
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nha da Fraternidade de 2010 nos convida a lutar para
incluir a alimentação adequada entre os direitos previstos na Constituição Federal, erradicar o analfabetismo, eliminar o trabalho escravo, combater o trabalho
infantil, conseguir uma tributação justa e progressiva,
garantir o acesso à água e continuar a luta pela reforma agrária.
Assim, não tenho dúvida de que o Conselho
Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e demais entidades envolvidas na campanha, em 2010,
dar-nos-ão, com a escolha desse tema, fundamental
contribuição ao debate acerca das alternativas que a
humanidade pode promover para superar o atual estágio de autodestruição da humanidade e dos recursos do Planeta.
De minha parte, reafirmo o compromisso assumido quando de minha juventude: trabalhar em favor
dos pobres e excluídos do mundo, enfim, um compromisso com o socialismo e a democracia, que a
Campanha da Fraternidade ora encarna de forma tão
justa e correta.
Parabéns ao Conic, às Igrejas Cristãs e a todas
as pessoas, lideranças das comunidades de base em
todo o País, que se mobilizam nesse período, criando
consciência crítica e organização social para fazer frente
aos graves problemas de suas comunidades, de seus
Municípios, de seus Estados e do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Paulo Paim para uma comunicação inadiável. Estamos alternando. Depois, o
orador que está inscrito aqui é o Heráclito Fortes.
O Senador Paulo Paim é do Partido dos Trabalhadores e representa o Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria iniciar minha fala desta tarde,
primeiro, cumprimentando os Deputados Estaduais
do Rio Grande do Sul.
Hoje, o Supremo Tribunal Federal fez mais uma
audiência pública para debater as ações afirmativas.
Fui convidado pelo Ministro Relator para falar sobre o
tema, já que sou autor de diversos estatutos da Casa,
entre eles o Estatuto da Igualdade Racial.
Fiz minha fala, Sr. Presidente, mas comecei, naquele espaço da Suprema Corte, registrando o seguinte
documento: os Deputados da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul mostram toda sua solidariedade
com a campanha “Afirme-se: pela Manutenção de cotas no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal
Federal vai julgar ações em relação a este tema: as
cotas nas universidades públicas.
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A campanha a que os Deputados do Rio Grande
se somam tem o propósito de despertar a sociedade
brasileira para o risco que as políticas que beneficiam
os setores historicamente excluídos e marginalizados
do País sofrem, caso o Supremo se posicione contra
as ações afirmativas.
Quero, aqui, agradecer ao Deputado Raul Carrion, que enviou o documento para o meu gabinete.
Cumprimento também o Presidente da Assembleia
do Rio Grande do Sul, o Deputado Estadual Giovani
Cherini.
Sr. Presidente, entreguei, em mão, ao Ministro
Ricardo Lewandowski esse documento, que tem a
assinatura de 40 Deputados Estaduais do Rio Grande
de todos os partidos. De todos! Não houve um partido
que não se manifestasse a favor, inclusive o DEM. E foi
baseado nessas assinaturas e no apoio que tive aqui,
na Relatoria do Estatuto da Igualdade Racial, com
a participação, Senador Jayme Campos, na época,
de Roseana Sarney, do DEM; na época, do Senador
Antonio Carlos Magalhães, falecido, do DEM, que foi
fundamental. Ele, como Presidente da CCJ, defendeu
a matéria na Comissão e defendeu aqui, no plenário.
E também do Senador César Borges.
Disse lá e vou repetir aqui: sou contra a ideia de,
em relação a esse debate, tratarem o DEM como demônio. Não é correto. Disse lá, e isso foi transmitido
para todo o Brasil. Conheço diversos Parlamentares
do DEM, tanto Senadores como Deputados Estaduais
e Federais, que não são contra as ações afirmativas.
Pedi cópia, inclusive, do pronunciamento que fiz lá e vou
encaminhá-lo a todos os Senadores e Deputados.
Não fiz crítica pessoal a nenhum Senador. A nenhum. Não citei nome de nenhum Senador. O que citei
foi na linha em que atuo, na linha do bem, demonstrando
o compromisso desses Senadores e Deputados com
as ações afirmativas.
O mesmo documento que entreguei lá, quero
entregar, neste momento, a V. Exª, Senador Mão Santa. Logo que meu pronunciamento for concluído, eu o
passarei às suas mãos.
Acho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo um debate histórico sobre esse tema, de uma vez
por todas desmistificando essa ideia que alguns querem implantar, de que as ações afirmativas são contra
alguém. As ações afirmativas não são contra ninguém.
Eu disse lá que, naquele momento, eu viajava no tempo; parece que eu voltava a 1888, quando o Congresso
Nacional discutia o fim da escravidão. Eu disse que eu
ficava com os poemas de Castro Alves, o poeta da liberdade, o poeta que fazia da sua capacidade criativa
poesias em defesa dos escravos negros.
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Eu disse lá, Sr. Presidente, que tenho certeza
absoluta de que o Supremo Tribunal Federal vai acompanhar o que chamo da batida do rufar dos tambores
nas ruas. Se mais de cem universidades, Senador Suplicy, já adotaram as políticas afirmativas, se os bancos
as estão adotando, as empresas estão começando a
adotar. Sou convidado por diversos setores da sociedade para demonstrar que eles estão dando o corte
da diferença com a contratação de negros, brancos,
índios e pessoas com deficiência, coisa que defendemos tanto numa linha de direitos humanos.
Foi, claro, uma sessão que emocionou todos. Pedi
a eles que, na hora de votar, olhassem para as favelas,
olhassem para as vilas, olhassem para aqueles que ficaram excluídos sempre, para que eles tenham somente
a oportunidade de chegar a uma universidade.
Senador Mão Santa, foi um momento bonito.
Confesso que saí de lá muito satisfeito e acho legítimo o debate mesmo de quem pensa diferente, mas
é legítimo.
Espero que esta Casa aprove a matéria, como já
o fez no passado. Esta Casa já aprovou todas as políticas. O Senado sempre esteve na vanguarda desse
debate. O Senado, há quinze anos, aprovou a política
de cotas. A matéria foi para a Câmara. Eu era Deputado e a incluí no Estatuto da Igualdade Racial, cujo
debate eu estava coordenando. O Senado aprovou,
por unanimidade, o Estatuto, e ali estavam incluídas
políticas de cotas e políticas afirmativas.
O Senado, no meu entendimento, vai continuar,
como também o Supremo, entendendo que a política
de inclusão é fundamental para todos. Todos, repito:
negros, brancos, índios, homens, mulheres, jovens,
adolescentes, independentemente de religião, ou de
idade, ou, como eu dizia antes, de orientação sexual.
Sr. Presidente, quero ainda, saindo desse tema,
dizer que, amanhã, não estarei com V. Exª aqui, porque
vou estar em São Paulo, discutindo com os empresários do setor do transporte o estatuto dos motoristas.
Fizemos um grande debate em Porto Alegre. Amanhã,
o debate vai ser às 15 horas, no Sindicato das Empresas de Transportes de São Paulo, onde, mais uma vez,
vamos aprofundar essa legislação tão importante, que
é o estatuto do profissional do volante, que apresentei à Casa e que está contribuindo para que a gente
tenha uma legislação que fortaleça o empreendedor
e o trabalhador desse setor, seja ele cooperativado,
seja ele celetista, seja ele autônomo, seja taxista, seja
motorista de ônibus, seja motorista de caminhão, enfim, de todo setor.
Quero dizer que no sábado, das 9:30 horas às
12:30 horas, eu estarei no auditório da Federação dos
Comerciários de São Paulo, para discutir a pauta dos
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trabalhadores para 2010. É claro que lá vai entrar a
regulamentação da profissão dos comerciários, PL nº
115, que está sendo debatido em todo o País e nesta
Casa e que apresentei há mais de um ano, vão ser
debatidas as 40 horas, a estabilidade do dirigente, a
contribuição assistencial, o fator previdenciário, a situação dos aposentados, a questão dos avisos-prévios
proporcionais, participação em lucros, entre outros.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que no dia
de ontem eu participei, com o Ministro substituto Giles,
da Casa Civil, que estava representando a Ministra
Dilma, de uma importante reunião. A pedido do Deputado Villaverde, a pedido dos líderes sindicais do
Rio Grande e também dos empresários, eu solicitei
essa audiência. A audiência foi solicitada também pelo
ex-Líder do Governo na Câmara, Deputado Henrique
Fontana, e por outros segmentos.
Posso já anunciar que essa audiência foi muito
produtiva, com a presença de prefeitos, dirigentes sindicais da área do calçado, empresários e trabalhadores. No meu entendimento, foi aquilo que eu chamei
de mutirão gaudério em defesa das empresas que
produzem calçados no Brasil e, naturalmente, dos
trabalhadores.
O assunto tratado foi a manutenção da taxa antidumping aplicada ao calçado chinês que entra no
mercado brasileiro. O Secretário-Executivo da Casa
Civil, Dr. Giles Carriconde, foi muito franco na sua
explanação. Estou convencido, a partir do que ele
falou, de que o Governo Federal vai manter, sim, a
taxa antidumping do calçado chinês, fortalecendo o
empresário e o trabalhador brasileiros. Eu diria aqui,
com segurança, que, semana que vem, a decisão será
tomada e será na linha do que falou o Ministro Giles,
em nome da Ministra Dilma: vai ser mantida a política
antidumping em defesa do empresariado e do trabalhador brasileiros.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, sem medo de
errar, para se ter uma ideia, que a cadeia calçadista
brasileira gera em torno de um milhão de postos de
trabalho em todo o País. São mais de 7,5 mil fábricas,
que tornam o Brasil o terceiro maior produtor de calçados do mundo, e calçados de qualidade.
Eu não viajo muito para o exterior. Não viajo,
mas toda vez que fui ao exterior, o calçado brasileiro
foi sempre elogiado, Senador Mão Santa. Os homens
e mulheres de outros países fazem questão de dizer:
“O calçado que estou usando foi produzido no Brasil”,
pela qualidade do calçado brasileiro.
A taxa de importação do calçado chinês está fixada em US$12,47 por par de calçados. Ela foi adotada em 09 de setembro de 2009 e eu sei que ela será
mantida ou até mesmo ampliada, porque essa é a
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vontade dos produtores, dos empresários e também
dos trabalhadores.
Quero dizer, também, que outro assunto relevante
para o Rio Grande do Sul foi a liberação, em caráter
de urgência, de recursos para os Altos da Serra, que
foram atingidos pelas enxurradas, pela chuva.
O encontro foi com o Secretário de Assuntos
Federativos da Casa Civil, Júlio Hector, o Paco. A região foi gravemente atingida pelas fortes chuvas nos
últimos meses, que causaram inúmeros prejuízos na
economia, principalmente na área agrícola. O esforço
da comitiva para sensibilizar o Governo Federal foi positivo, garantindo a urgência da liberação de recursos
na ordem de R$270 milhões.
Quero também registrar, Sr. Presidente, a frase
do Prefeito de Fontoura Xavier, José Flávio Godoy da
Rosa, que disse: “Não temos mais condição de ficar
30 ou 60 dias na expectativa dos recursos. Não estamos conseguindo sequer para o transporte das crianças à escola.”
O Secretário Júlio Hector, o Paco, garantiu que
será feita uma ação, junto ao Ministério da Agricultura e da Integração Nacional para agilizar a liberação
imediata dos recursos.
Dessa forma, Sr. Presidente, fico feliz com a posição que foi adotada para que seja atendida, de imediato, a reivindicação do Rio Grande do Sul no que
tange às verbas que atenderão as cidades que foram
violentamente agredidas pelas chuvas. Ao mesmo
tempo, a questão do dumping, no meu entendimento,
é muito positiva.
Quero ainda, Sr. Presidente, registrar que recebi
convite para participar de audiências públicas sobre
o fim do fator previdenciário – estarei lá –, a recomposição das aposentadorias e o PL nº 1, que trata do
reajuste dos aposentados.
Acertei esse entendimento com o Vereador Paulo
Renato Mattos Gomes, a Vereadora Lu Compiani, do
Município de Rio Grande, e também com os portuários,
que festejam seus 50 anos de existência no mês de
abril. Quero dizer que fiquei feliz com o convite.
Também irei, no dia 26 de março, a Concórdia,
Santa Catarina, a pedido da Federação dos Aposentados daquele Estado, para debater os projetos de
interesse dos aposentados.
Por fim, Sr. Presidente, quero ainda destacar que,
nos dias 18, 19 e 20 de março, estarei em Santo Ângelo,
Rio Grande do Sul, no 3º Fórum Social das Missões.
No dia 21 estarei em Porto Alegre, Senador Mão Santa,
V. Exª confirmou, onde teremos uma atividade muito
forte, com cerca de três mil pessoas, que lembrarão a
data do aniversário deste humilde Senador. Comple-
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tarei, com muito orgulho – não tenho problema algum
em dizer a idade –, 60 aninhos muito bem vividos.
Vez ou outra, um Parlamentar, quando falo em
60 anos: “Sessenta anos, Paim?”. Sessenta anos, com
muita alegria e com muita satisfação, farei nesse dia
21 de março. Estarei no Fórum Social das Missões e,
também, em Uruguaiana em 18, 19 e 20, mas no dia
21 estarei em Porto Alegre, nessa festa que está sendo organizada.
Esse Fórum das Missões tem suas bases no
Fórum Social Mundial e é uma iniciativa de diversos
segmentos que adotam e defendem políticas públicas,
demonstrando que outro mundo é possível, como a Associação Regional de Educação e Desenvolvimento,
da Universidade, e, também, a Universidade Regional
Integrada (URI), campus de Santo Ângelo.
O objetivo de tal evento é trazer para o contexto, de forma mais detalhada, os grandes debates que
fizemos no Fórum Social Mundial. Trata-se de uma
discussão mais regionalizada, sim, a respeito dos
grandes dilemas que a sociedade enfrenta mediante
a busca de alternativas para o enfrentamento das adversidades, como essa que eu falava, das enchentes
no Rio Grande.
O lema do III Fórum Social Missões é “Por uma
Sociedade Sustentável”, ou seja, em defesa do meio
ambiente.
Um dos temas é a questão missioneira: Santo
Ângelo integra os sete povos das missões. Ela é o sétimo povo missioneiro.
A questão missioneira sempre é abordada, numa
tentativa de resgatar uma das mais ricas e mais generosas experiências da sociedade, marcada por valores
como igualdade e fraternidade. Sabe-se que nas Missões não houve registro de problemas como a fome e
a miséria. Diz-se por lá, inclusive, que o cooperativismo e o sociativismo não nasceram na Espanha, mas,
sim, na Região das Missões.
Sr. Presidente, não havia, entre os missioneiros,
aquela briga, disputa em relação à propriedade. Tudo
era de caráter comunitário. As viúvas e as pessoas com
deficiência, por exemplo, tinham um espaço especial
na comunidade e não ficavam isoladas pela idade.
Uma das conferências do Fórum será “A utopia
da terra sem males”.
A experiência Jesuítico-Guarani”. É uma forma
de resgatar e resignificar essa experiência para a humanidade.
A educação popular e a educação pública são
fatores decisivos para um processo de crescimento
sustentável. A abrangência desse fórum, Sr. Presidente,
são os 25 Municípios que integram a região das Missões, os Sete Povos Missioneiros do Brasil. O fórum vai
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contar com a participação dos 30 povos missioneiros,
entre os quais Argentina e Paraguai.
Na verdade, o fórum tem caráter latino-americano,
e uma das conferências será Integração Latino-Americana: Problemas e Desafios.
Quero cumprimentar os organizadores do evento,
na pessoa do coordenador-geral, Sr. Gilberto Corazza,
e do Secretário do Planejamento de Santo Ângelo,
Estevão João Moor, que estiveram no meu gabinete
e insistiram que eu lá estivesse, e lá eu estarei, se
Deus quiser.
Sr. Presidente, permita-me ainda só fazer este registro: um voto de pesar que vou encaminhar à Mesa,
em que registro o falecimento da Jornalista Marione
Machado Leite, Assessora da Prefeitura Municipal
de Canoas, cujo Prefeito é meu querido amigo Jairo
Jorge.
Registro aqui da tribuna o falecimento, ocorrido
no dia 2, da jornalista Marione Machado Leite, Assessora Especial de Comunicação da Prefeitura Municipal
de Canoas. O Prefeito Jairo Jorge decretou luto oficial
de três dias.
Marione estava com 51 anos de idade. Filha de
Vilmar e Ione, irmã de Eliane, Rosane, Rita, Ubijara e
Marcos, deixou a filha Mariana, de 20 anos. Aos seus
familiares enviamos os nossos sentimentos pela perda ocorrida.
Natural de Porto Xavier e criada em Uruguaiana,
ela morava em Canoas desde 1977, quando iniciou a
faculdade de jornalismo e, logo em seguida, de relações públicas.
Marione trabalhou nos jornais Correio do Povo,
com sede na capital, Porto Alegre, O Timoneiro, Diário
de Canoas e Folha de Canoas.
Encaminho à Mesa, respeitosamente, requerimento de voto de pesar pelo falecimento da Jornalista
Marione Machado Leite.
Sr. Presidente, peço que esse voto de pesar seja
enviado aos seus familiares e também à Prefeitura
Municipal de Canoas, Gabinete do Prefeito, Sr. Jairo
Jorge da Silva, rua 15 de janeiro, nº 11, Canoas. Aqui,
então, está a devida descrição inclusive do endereço
dos familiares.
Senador Mão Santa, agradeço mais uma vez a
tolerância de V. Exª.
Não fiz a leitura na íntegra dos pronunciamentos.
Comentei muitos dos temas que aqui tratei e queria
só dizer a V. Exª que estou ainda convencido de que a
mobilização popular... E tenho me comprometido com
os milhares e milhares de e-mails que tenho recebido
no sentido de, ainda este ano, aprovarmos lá na Câmara, porque o Senado já aprovou, a questão do fim
do fator e o reajuste dos aposentados.
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As mobilizações não vão parar. Se estiver em
São Paulo neste sábado, esse tema vai estar na pauta, com as Federações, Confederações e as Centrais
que lá estiverem.
Senador Mão Santa, tenho andado muito pelo
Brasil. De cada dez pessoas com que falo, oito, no
mínimo, me falam do fator previdenciário e do reajuste
dos aposentados.
É claro que muitos falam do Fundep, que é fundamental para as escolas técnicas; é claro que muitos
falam de 40 horas, falam da questão específica que
nós debatemos tanto aqui, do pré-sal.
Eu dizia aqui, Senador Jayme Campos, que com
o pré-sal nós estamos tratando de algo em torno de
US$15 trilhões, US$15 trilhões! A estimativa é que o
lucro liquido por ano seja de US$5 trilhões! Esses são
dados que eu recebi hoje da Federação Única dos
Petroleiros. Então não tem por que tanta resistência
que um percentual mínimo, porque o mínimo resolve,
vá para a Previdência. Eu vou além, devia ser para
a seguridade, porque na seguridade está a saúde, a
assistência e a Previdência, com os devidos percentuais, tanto para a política de assistência social, que
é a política de combate à fome, tanto para a saúde e
tanto para a Previdência.
Com certeza vamos ter um grande investimento
com o pré-sal na educação; vamos ter na cultura, vamos ter no meio ambiente, vamos ter na infraestrutura.
Mas não sei por que há tanta resistência na questão
da Previdência.
Eu sempre digo que a questão da Previdência
alguém não entendeu ainda. Não é uma questão só
dos 26 milhões de aposentados. É uma questão dos
190 milhões de brasileiros, porque quem não é aposentado sonha em se aposentar. Então está olhando
também o amanhã. Eu sempre digo que quem não olha
o passado não vê o presente, não tem perspectiva do
futuro. E a Previdência é isto: as pessoas contribuíram
no passado, estão no presente olhando o amanhã,
que é o seu benefício no futuro. Eu não sei por que há
tanta resistência dos mais variados setores políticos
da sociedade quando se trata da Previdência pública.
Não consigo entender, não consigo entender, porque
existem recursos. Se não existissem recursos, eu até
mudaria o pronunciamento. Existe tanto recurso, e eu
estou tão convencido, que eu apresentei uma PEC que
diz só o seguinte: os recursos vinculados no Orçamento da União para a seguridade social não podem ser
desvinculados para outros fins.
Sabe-se que só a DRU retira da seguridade social
50 bilhões por ano. E a questão do fator e o reajuste do
aposentado daria em torno de 5, 6, 7 bilhões. Então,
vamos deixar de retirar, via DRU, 50 bilhões da segu-
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ridade e vamos assegurar o fim do fator e o reajuste
dos aposentados.
Falo isso com a maior tranqüilidade. Para aqueles
que dizem que a Previdência, então, não teria recursos,
o momento é este, o pré-sal. Pronto. Vamos garantir
um percentual do pré-sal para a Previdência e está
resolvida a questão até daqui a 50 anos.
Quando fizeram o cálculo esses tempos... Eles
chamam o Kit Paim: reajuste dos aposentados, reposição de perdas e o fim do fator. Mas isso, daqui a 50
anos, vai dar um gasto correspondente a x mais y. Se
o problema é esse, vamos então garantir um percentual mínimo no debate do pré-sal.
Eu sei que o Senado fará esse debate e garantirá, para que ninguém mais – não importa o governo,
quem foi no passado, quem é no presente ou quem
vai ser no futuro – dê aquele discurso de que não há
garantia de recursos para os aposentados. Há! E há
para todos os setores.
Não consigo e não aceito o argumento de que só
não tem para o aposentado. Quando chega na Previdência... Teve gente que já disse... Até dei um abraço nele
outro dia. Permitam-me que eu conte essa historinha
aqui. Foi um ministro. Eu disse: “Ministro, você disse
que o meu projetinho do fator vai quebrar o País!” Aí
o Ministro riu e me deu um abraço. Claro que foi força
de expressão. Sabe quanto de economia dá o fator?
Dá um bilhão por ano. O que é um bilhão por ano, se
estamos falando aqui que só no pré-sal dá US$15 trilhões, quase cinco vezes o PIB do Brasil?
Então, não há motivo nenhum e tenho certeza absoluta de que vamos construir ainda um grande entendimento para garantir vida digna para nossas crianças,
para a educação, para a saúde, mas também para os
nossos queridos idosos. Se o Brasil é o que é hoje é
porque esses homens e mulheres de cabelos brancos
trabalharam durante toda a sua vida. O que seria o Brasil de hoje se não fossem os trabalhadores de ontem?
E os trabalhadores de ontem são aqueles que estão
aposentados hoje ou estão para se aposentar.
Por isso, mais uma vez, este é o apelo que faço
para que os homens públicos, independente da questão partidária, se sensibilizem com a questão dos
aposentados. Todos dizem – e vou concluir, Senador
Mão Santa – que no futuro seremos um dos países
que mais avançarão no número de anos-vida, ou seja,
que terão mais homens e mulheres com 80, 90 e 100
anos. Se isso é verdadeiro como é afirmado, temos
que preparar esse dia de amanhã.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o pronunciamento do Senador Paulo Paim, mostrando suas preocupações com a precária seguridade
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social de nosso País – o Paim falou para uma comunicação inadiável –, nós vamos chamar agora um orador inscrito. Houve uma permuta aqui entre Heráclito
Fortes e Jayme Campos.
Então, Jayme Campos, do DEM do Estado do
Mato Grosso.
O Estado do Mato Grosso perdeu Jonas Pinheiro, defensor do homem do campo, da produção, da
riqueza que vem da terra e do trabalhador. Mas a
mesma bandeira é hasteada por Jayme Campos, esse
homem que tem sua presença no campo, sua experiência e a esperança de fazer este País rico, através
da produção.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente Senador Mão Santa e demais
Senadores presentes.
Eu quero apenas me solidarizar com as palavras
do Senador Paulo Paim, que, permanentemente, está
defendendo desta tribuna os interesses dos nossos aposentados. Tudo o que ele disse aqui retrata a verdade.
É inadmissível que até hoje não se tenha concretizado
o fator previdenciário, como também o aumento dos
nossos aposentados. Todavia, teremos um momento
ímpar, quando se discutirá aqui no Senado e no Congresso o pré-sal. Diante dos números apontados, de
U$15 trilhões, o aumento proporcionado, naturalmente,
pelo fator previdenciário, com os novos reajustes para
nossos aposentados, é insignificante.
Tenho dito ao Senador Magno Malta que pretendo também fazer uma emenda em conjunto com ele,
para que possamos destinar os recursos arrecadados
pelo pré-sal para a segurança pública. Até porque a
segurança pública no Brasil está literalmente falida,
com falta de recursos, Senador Mão Santa. E isso tem
permitido o aumento da violência, é óbvio, é evidente;
primeiro, por falta de políticas sociais decentes, que,
sobretudo, nossa juventude merece; segundo, por
falta, naturalmente, de investimentos, sobretudo de
uma polícia inteligente, de uma polícia bem equipada
e, certamente, uma polícia que possamos ter como
guardiã do nosso povo.
Exemplificando, Sr. Presidente, para que se tenha uma noção, um soldado da PM do Mato Grosso,
lamentavelmente, ganha menos que um do Estado
do Piauí. Pelo que me consta, o Estado do Piauí está
pagando quase R$2.940,00; o Mato Grosso está pagando R$1.860,00, fora os descontos que certamente
vão na folha. O Estado de Goiás, que é nosso vizinho,
paga R$3.014,00. Então, é uma discussão bem ampla
que temos que também debater e, se possível, destinar parte do pré-sal para investimento na segurança
pública brasileira.
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Mas V. Exª também dizia aqui que estamos tentando substituir, sobretudo na área do agronegócio, o
saudoso e querido Senador Jonas Pinheiro. E venho
aqui nesta tarde, Senador Mão Santa e demais Senadores, dizer que foi com grande satisfação que, anteontem, aprovamos o PDS nº 232, de 2004, de autoria
do Senador Jonas Pinheiro, que estava parado e não
teve sequência, naturalmente, nas comissões em que
deveria ter sido votado. E, anteontem, nós aprovamos
esse projeto, relatado com muito brilhantismo pela Senadora Marisa Serrano, que autoriza o aproveitamento, apenas para fins de transporte fluvial, dos trechos
dos rios Araguaia,Tocantins e das Mortes, situados no
interior ou às margens de reservas indígenas homologadas e demarcadas na forma da legislação indigenista pertinente.
Senador Mão Santa, o Brasil, lamentavelmente,
não tem aproveitado nossos recursos hídricos, tendo
em vista que se constrói, todos os dias, usinas hidrelétricas, como foi construída Itaipu no passado bem
recente e, agora, passados não sei quantos anos,
estão construindo essa eclusa para que passe a ser
navegável. Ora, se lá atrás fosse construída, nós gastaríamos R$200 milhões; hoje, essa mesma eclusa está
custando algo em torno de R$1 bilhão para o Governo
Federal, ou seja, para o povo brasileiro, que paga seus
tributos. Essa obra, na região do Araguaia, vai permitir
a navegabilidade nos rios Araguaia, Tocantins e das
Mortes e que essa região se incorpore ao setor produtivo, com as riquezas geradas pela fertilidade de suas
terras, realmente, milhões de hectares de terra.
Hoje, essa região do Mato Grosso, que é o médio
e o Baixo Araguaia, é chamada de “vale dos esquecidos”, porque poucos investimentos foram feitos lá e a
dificuldade no escoamento da produção e da riqueza
é muito cara, é onerosa. A partir desse projeto, que já
debatemos lá atrás, vemos a importância de fazer com
que os rios Tocantins, Araguaia e das Mortes sejam
navegáveis, mas que seja permitido, através das regras
e da segurança jurídica, buscarmos a sua navegabilidade de forma sustentável, sobretudo respeitando os
direitos dos povos indígenas, com grandes debates,
audiências públicas e, sobretudo, regulamentado pelos
órgãos do Governo Federal.
A Constituição Federal determina que o aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas só
poderá ser efetivado mediante autorização do Congresso Nacional e depois de ouvidas as comunidades
afetadas. O projeto cumpre o requisito constitucional
no que diz respeito aos três rios, localizados nos Estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins.
Trata-se de iniciativa conveniente e oportuna,
haja vista a necessidade de modernização e aperfei-
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çoamento das alternativas de transporte de cargas, o
que contribuirá para a redução dos custos de parte da
produção nacional. Além disso, irá permitir uma série
de melhorias na infraestrutura de transportes, trazendo benefícios econômicos e sociais para a área de
influência de hidrovias.
Pelo projeto, a autorização fica condicionada
à prévia instituição, pelo órgão indigenista do Poder
Executivo, de medidas específicas de proteção da
integridade física, socioeconômica e cultural dos povos indígenas, ouvidas as comunidades afetadas. As
atividades de transporte fluvial poderão somente ser
executadas após emissão da licença de operação, de
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
o Relatório de Impacto Ambiental (Rima). Ficará ao
encargo do Poder Executivo, nas respectivas áreas,
autorizar e fiscalizar a execução de obras de melhoramento das condições de navegabilidade dos rios
abrangidos pelo decreto legislativo.
O projeto retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e ainda serão ouvidas as Comissões de Infraestrutura e Assuntos Sociais, onde
certamente será aprovado, dada a relevância da proposição.
A construção de barragens e hidrelétricas não tem
levado em consideração o potencial de navegabilidade
dos rios brasileiros. Precisamos encontrar um ponto de
equilíbrio entre os interesses do País. Precisamos de
energia, mas também de nossos rios navegáveis.
Por esta razão, pretendo apresentar um requerimento propondo a realização de uma audiência pública
na Comissão de Infraestrutura para discutir o aproveitamento dos rios que integram o sistema Teles PiresTapajós, localizados nos Estados de Mato Grosso, Pará
e Amazonas, em defesa do escoamento da produção
agrícola da região Centro-Oeste do Brasil.
Mas, Sr. Presidente, o sistema Teles Pires-Tapajós está ligado, como bem disse, aos Estados do Mato
Grosso, Pará e Amazonas. V. Exª, um estudioso das
problemáticas nacionais, sabe perfeitamente que um
dos graves problemas e entraves que temos hoje é a
questão de logística.
Lamentavelmente, pouco foi feito para melhorar
a logística em âmbito nacional. Nossos portos, lamentavelmente, estão aquém dos avanços modernos
e tecnológicos para receber, com certeza, a grande
produção nacional. Nossas ferrovias, praticamente todas sucateadas. Entendo que o transporte hidroviário
é bem mais barato. Os Estados Unidos da América,
V. Exª sabe perfeitamente, têm grande parte de seu
transporte por hidrovias, entre elas, a do Mississipi.
Aqui no Brasil, pouco se faz em termos de ferrovia e
hidrovia. Setenta e dois por cento de toda nossa carga
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nacional é feita pelo transporte rodoviário. Treze por
cento ou 14% através do ferroviário e, se não me falha
a memória, apenas 13% a 15% pelo hidroviário.
Nós temos de mudar essa configuração, de dar
uma nova ênfase: uma ênfase para a situação. Por isso,
acho que seria muito prudente e seguro travarmos um
debate nessas comissões importantes, sobretudo na
Comissão de Infraestrutura, e, aqui, no Plenário do
Senado, para debatermos esse assunto, tendo em
vista, Senador Mão Santa, que, lá em Mato Grosso,
agora, está-se propondo, através de grandes projetos
de construção de hidrelétricas – o sistema Teles PiresTapajós –, a construção de quatro usinas hidrelétricas.
Ora, por que não aproveitar esses recursos hidráulicos e fazer com que construamos, urgentemente e em
conjunto, as eclusas? Com isso, permitiríamos que a
nossa produção, sobretudo no eixo da BR-163, tivesse um transporte mais barato – o Porto de Santos e o
Porto de Paranaguá estão totalmente estrangulados
–, para realmente darmos vazão a toda essa produção
que hoje o Brasil está produzindo.
Ora, propus essa audiência pública através da
Comissão de Infraestrutura e tenho certeza de que
será aprovada. Pretendemos realizar o debate não só
aqui no Senado e na Comissão mas também lá no meu
Estado de Mato Grosso e, se possível, na cidade de
Sinop ou em Sorriso. E quero convidar V. Exª, como um
grande brasileiro, um homem que certamente tem um
espírito cívico democrático e que sabe perfeitamente
a importância que isto representa, para conhecer uma
cidade que tem menos de 25 anos – se não me falha
a memória, 28 anos –, que tem 180 mil habitantes e
que foi construída em plena selva amazônica, tendo-se
transformado em um grande polo de produção.
Se V. Exª vir o tamanho da cidade, os gigantescos
investimentos, sobretudo, que existem lá, entenderá
que é uma cidade de primeiro mundo por ser nova. E
todas elas, como Lucas, Mutum, Sorriso, Alta Floresta,
Itaúba, Carlinda, Nova Canaã, Tapurah etc., etc, são
regiões prósperas, mas precisam de um transporte
barato. O senhor sabe quantos quilômetros rodamos
lá do Mato Grosso para vir aqui e entregar a nossa
soja, Senador Mão Santa? Mil e seiscentos quilômetros. Torna-se quase impossível. Só é viável pela capacidade, pela agricultura tecnificada que há nessa
região do Brasil, que permite aos nossos agricultores
sobreviverem.
Portanto, aqui, desta tribuna, quero dizer aos
meus colegas Senadores da importância que representa o aproveitamento dos nossos rios para lhes dar
navegabilidade. O projeto do Senador Jonas Pinheiro
solicita, através desse PDS, que seja urgentemente
permitida a navegabilidade do rio das Mortes por meio
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do rio Tocantins ou, melhor dizendo, Araguaia-Tocantins, naquela região.
Quero encerrar as minhas palavras, dizendo que,
dentro em breve, vamos propor essas audiências públicas. Tenho certeza de que o Presidente da nossa
Comissão, Senador Fernando Collor, como também
outros Senadores, sobretudo o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Demóstenes
Torres, estarão conosco em Sinop e em Sorriso, para
debater essa matéria.
Quero crer que o projeto do Senador Eliseu Resende, dentro do novo Plano Nacional de Viação, exigirá
– evidentemente por meio da sua regulamentação – que
qualquer usina elétrica tenha as suas eclusas. É claro,
natural que sejam rios que tenham navegabilidade; não
lagos, mas rios como o Teles Pires-Tapajós.
É importante dizermos aqui que esse projeto
está inserindo no novo Plano Nacional de Viação. Espero que seja aprovado em breve – já se encontra na
Câmara, pois já o aprovamos aqui no Senado – e, a
partir daí, tenhamos um novo momento na questão da
infraestrutura intermodal em nosso Brasil.
Para tanto, Sr. Presidente, concluindo, para essa
audiência pública, queremos convocar, ou seja, convidar para vir aqui os Diretores da Agência Nacional de
Águas, o Diretor do Dnit, se possível, e naturalmente outras autoridades envolvidas nessa matéria, que
acho de fundamental importância para o Brasil, mas,
sobretudo, para a região Centro-Oeste, em especial
para o meu querido Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Jayme Campos, eu pediria que V. Exª assumisse aqui, porque sou o outro inscrito, como Líder
do PSC. Depois voltarei à Presidência, para aguardar
as palavras do último orador inscrito, que é Eduardo
Suplicy.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Com muito prazer e honrado sobremaneira,
estamos aqui assumindo a Presidência da Casa, sobretudo substituindo esse grande, valoroso e querido
Senador Mão Santa, que tem feito um trabalho extraordinário aqui no Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, para
fazer uso dela no seu pronunciamento. Indiscutivelmente, em todas as vezes em que o faz, ela é muito
pertinente à realidade brasileira.
Com a palavra, o Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem
revisão do orador.) – Senador Jayme Campos, que
preside esta sessão de 4 de março, saúdo os Parlamentares na Casa, as brasileiras e os brasileiros
aqui presentes no plenário do Senado da República
e que nos assistem pelo sistema de comunicação do
Senado...
Senador Jayme Campos, V. Exª traduz o valor
de um Senado da República. Na sua origem, foi Deus
que chamou o seu líder, que queria desistir e que
quebrou as tábuas da lei. Moisés, decepcionado com
o povo atrás dos encantos do bezerro de ouro, e disse: “Busque os mais velhos, os mais sábios, os mais
experientes, e eles o ajudarão a carregar o fardo do
povo”. Aí nasceu a idéia.
V. Exª não digo que é velho, mas sábio e experiente. V. Exª foi por três vezes prefeito, extraordinário
prefeito. Eu andei no seu Estado e senti. Já foi Governador, e o povo o está querendo de volta. Então, V. Exª
traz essa experiência.
Aí é que o nosso Luiz Inácio não entendeu o que
é o Senado.
E este País moderno foi buscar a sua estrutura
política, por intermédio de Rui Barbosa, na sua experiência, exilado no nascimento da República, lá na
Inglaterra. Buscou a experiência da democracia monárquica bicameral da Inglaterra, que viu nascer o seu
filhote, os Estados Unidos, também com experiência
democrática presidencialista bicameral.
Mas, antes disso, já Pedro II, com sua formação
cultural extraordinária – daí dizer que este País teve
o antes; não é justo dizer “nunca antes” –, foi um administrador de um saber e de uma cultura ímpar. Daí
esta unidade de falarmos a mesma língua, essa expansão territorial que a América Latina espanhola não
conseguiu, porque se dividiu. Então, Pedro II, no Rio
de Janeiro, deixava a coroa e o cetro na antessala, no
Palácio Monroe, e ia ouvir os Senadores. Pedro II fazia
isso. Um dos sonhos dele, quando passasse a coroa
para a filha em definitivo, era ser Senador. E Luiz Inácio
deixou de ouvir os ensinamentos de V. Exª .
Quanta sabedoria, quando V. Exª falou em hidrovia, o transporte mais barato. Daí os Estados Unidos
estarem mais ricos do que nós! A ferrovia: daí o ressuscitar dos países europeus que cultivam esse modal.
E V. Exª adverte. Eu queria lamentar muito, por
isso estou nas oposições. O Governador do meu Piauí
... O Piauí não teve maremoto, o Piauí não tem terremoto, mas teve a desgraça de ser governado pelo PT.
Isso é sério!
Então, Garibaldi, no início do Governo, o Governador disse que ia fazer cinco hidrelétricas. Depois,
pegou o Alberto Silva, do seu amor... Isso era no rio
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Parnaíba, aquele rio que nos separa do Maranhão e
que tem 1.458 quilômetros. Depois, um projeto de Alberto Silva, no rio Poti, que vem do Ceará. Outro! Tudo
mentira. Não fez nenhuma.
E agora, como V. Exª falou, nós temos lá uma
hidrelétrica, lá na Boa Esperança, em Guadalupe,
que fornece energia para o Piauí e para o Maranhão.
Mas essa hidrelétrica é incompleta porque não tem
sua eclusa. Está ouvindo, Jayme Campos? Acabou
a navegabilidade do rio Parnaíba. O rio Parnaíba era
navegável no sul. Foi a hidrelétrica que impediu.
Ao invés de o Governador do Estado dizer que
ia pedir à Sua Excelência, o Presidente da República,
para concluir, Jayme Campos, a nossa única hidrelétrica, fazendo a eclusa, voltando a navegabilidade do
rio do Piauí, o Parnaíba, no sul do Estado, de Santa
Filomena a Floriano, Teresina, que transportaria a soja
bem mais barato... Hoje nós somos produtores porque
eu levei a energia e levei o povo do Sul, os gaúchos,
os catarinenses a se fixarem no sul para produção. A
Bunge nós a levamos.
Ele prometeu cinco hidrelétricas – mentira! Depois mais uma no Poti. O tripé do Governo do PT no
Piauí é mentira, corrupção – não sei qual é a maior,
se a mentira ou a corrupção – e incompetência. No
pódio temos que dar medalha de ouro pela mentira,
medalha de ouro pela corrupção e medalha de ouro
pela incompetência.
Está aqui: Zózimo Tavares.
É um Governo que eu digo: o Piauí, eu sei, estamos acompanhando, solidários com o Haiti, solidários
com o Chile, que teve um terremoto; mas o Governo
do PT é uma desgraça como um terremoto.
Aqui vou dizer o seguinte, atentai bem! Diário do
Povo. O PT consegue fazer um pacto com a grande
mídia, mas esse dono do Diário do Povo é um empresário muito rico e independente que, graças a Deus,
mantém um jornal independente e acreditado.
O Diário do Povo tem como editor Zózimo Tavares,
da Academia de Letras, aquele que fez o livro que está
circulando: Atentai Bem! Assim Falou Mão Santa.
Você já leu, Jayme Campos? Atentai bem. Pois
é ele. Então, ele fez esse editorial.
O que é isso, companheiro?
O Presidente Lula passou descompostura ao vivo, em rede nacional, através de videoconferência transmitida pelo Portal Brasil
e TV Meio Norte. Disse o Presidente: ‘Eu vou
chamar aqui o Governador Wellington Dias
para que ele fale com o pessoal da Casa Meio
Norte, para que ele tome a Casa Meio Norte
como exemplo, que é para ver se melhora a
sua performance’.
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Eu nunca vi isso, um Presidente da República
passar um pito em um Governador do Estado.
O Luiz Inácio é até bem intencionado. Eu votei
em 1994 nessa gente. Votei, mas depois, arrependido, pedi perdão ao povo do Piauí e rezo. Três coisas a
gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar
no PT. E o Piauí reza, com esperança de uma alternância do poder.
Eu vou chamar aqui o Governador
Wellington Dias para que ele fale com o pessoal da Casa Meio Norte, para que ele tome
a Casa Meio Norte como exemplo, que é para
ver se melhora a sua performance.
É o Luiz Inácio dizendo para o Governador.
Mas no começo... Garibaldi, no começo eu não
sei se você estava lá, quando o Luiz Inácio, numa dessas mordomias que tem, tiraram um retrato. Aí o Luiz
Inácio se aproximou de mim. Eu estava com o cabelo
grande. Ele meteu a mão no meu cabelo... Ele é simpático. O Luiz Inácio é afetivo. Ele é agradável. Aí ele
meteu a mão, Garibaldi, assim: “Mão Santa, Mão Santa, me ajude. Tome conta lá do meu menino”. O meu
menino era o Governador. Mas Luiz Inácio não sabia
que o menino dele era travesso e traquino. Agora que
ele veio descobrir. Aí eu dei no pé, Garibaldi, eu saí.
“Foi durante videoconferência [quem está
dizendo é o Diário do Povo] no lançamento do
site Portal Brasil. O Presidente falou para estudantes da Escola Meio Norte, mantida pelo
Grupo Meio Norte e a Prefeitura de Teresina e
dirigida pela professora Rutinéia Moraes.”
Isto aqui é porque o dono desse jornal é rico
mesmo. É o Danilo Damásio – o Piauí tem; o nosso
Senador João Vicente Claudino é muito rico – que é
independente mesmo, é o maior importador direto de
peças dessas motos da China. E ele é livre mesmo.
Não está nem aí e publica, porque isso não dá, não,
graças a Deus.
Deus é assim: deixou o PT lá, mas pôs um jornal
independente. E ele é rico mesmo, não está nem aí,
o Damásio. Vive é na China. É o maior vendedor de
peças importadas, peças Honda, Yamaha etc.
Então ele permite isso e bota logo aqui:
O presidente chamou a presença do governador ao palco dos acontecimentos. Ele estava falando com o menino Álvaro Luan e fez
o comentário sobre o governador, que estava
na plateia e mais do que depressa se levantou
e compareceu ao palco.
Foi a segunda “casquinha” que o presidente Lula tirou do governador do Piauí. Há
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poucas semanas, Lula afirmou, durante reunião com seus ministros, que o governador
Wellington Dias [lá no Piauí é chamado “dias
de mentira”, dias de mentira o governo] não
fez obras no Piauí e se apropriou de obras
realizadas pelo governo federal.
O próprio Luiz Inácio disse, numa reunião de Ministros, que ele não fez obras no Piauí e se apropriou
de obras realizadas pelo Governo Federal.
A informação foi publicado pelo jornal O Globo,
em nota a seguir reproduzida [isso é o jornal independente do Piauí e o repórter. Olha o que disse O
Globo]: “O presidente Lula cobrou de seus ministros
que divulguem suas realizações e reclamou da apropriação de obras do governo federal pelas administrações estaduais.
O próprio Luiz Inácio, numa reunião, disse isso,
e é o Globo que está dizendo, citado aqui pelo O Diário do Povo.
Citou como por exemplo justo um petista,
o governador Wellington Dias, do Piauí. O presidente contou que foi ao estado e o governador disse que ia lhe mostrar um filme com as
realizações do governo. “Rodava, rodava e não
tinha nada do governo federal. Aí eu disse: Pô,
Wellington, cadê o governo Federal [não tinha
nos vídeos]?”. Envergonhado, o governador teria tentado consertar: “Meu assessor me deu o
filme errado. Não é esse não”, disse Lula, para
gargalhada geral dos seus ministros.
Quer dizer, não tem obras e mostra as federais.
O próprio Luiz Inácio na reunião...
Decididamente, o governador não vive
um bom momento político. Os fatos de Brasília não avalizam, por enquanto, a propagação
que seus companheiros fazem no Piauí, dando
conta de que ele será um dos coordenadores
da campanha presidencial da ministra Dilma
Rousseff no Nordeste. (Com informações de
Toni Rodrigues, do portal 180 graus).
Mais importante. Agora o meionorte tem uma boa
ligação com o Governo. O Luiz Inácio estava fazendo
uma explanação em uma videoconferência – está ouvindo, Jayme Campos? – para o meionorte. E olha aqui, ó
Jayme Campos, Ibope. Aí, ele contratou. O meionorte:
“Fazemos tudo para estar perto de você”. O Ibope no
Piauí... Esse negócio aí, Eduardo Suplicy, olha aqui:
Ibope... O Piauí é livre, o Piauí não tem... Nós erramos
uma vez. Olha para cá, Eduardo Suplicy! Lá nós pegamos, nós fomos, nós somos o povo mais bravo e mais
independente e mais corajoso e mais inteligente deste
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País. Nós fomos os únicos que elegemos Rui Barbosa.
Podem ver quando ele foi candidato, ele ganhou...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Jayme Campos,
Rui Barbosa ganhou em Teresina. Está vendo, Garibaldi? Rui Barbosa, ó bravura! Nós pegamos e fizemos
uma guerra. Apanhamos, mas botamos os portugueses
para o Maranhão. O Maranhão aderiu a Portugal. Nós
impedimos que este Pais fosse dividido em dois.
Ia ser: “Filho, fica com o sul, antes que um aventureiro o tome”. E o aventureiro era Simon Bolívar. E ele
ia ficar com o norte, e o nome do país era Maranhão.
Então, olha aqui:
Ibope: Serra tem 37% das intenções de
voto para presidente.
O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo
José Serra (PSDB), tem 37% das intenções
de voto no Piauí, uma margem de 10% de
vantagem sobre a pré-candidata do PT a presidente, a ministra-chefe do Gabinete Civil,
[...] que tem 27%.
Isso é pesquisa feita por eles, paga por eles. O
Piauí, como sempre na vanguarda, inspira este Brasil.
Apurou o Ibope:
O pré-candidato do PSB à Presidência
da República, o deputado federal Ciro Gomes
(CE) está em terceiro lugar com 17%, seguido
pela pré-candidata do PV, Marina Silva, que
tem 6%.
Os eleitores que querem votar em branco
ou nulo somaram 3%. Os indecisos representam 10%. A margem de erro é de 3%.
A pesquisa foi registrada no TSE.
Mais importante: o menino traquino não vai poder sair do Governo, porque a Dilma está lascada lá,
lascada mesmo, com dinheiro, com tudo. Está aqui a
pesquisa do Ibope.
Então, o vice é do PSB, e é Wilson Martins, que
foi Líder no meu Governo. E o apelido dele é Trator.
Ele, ficando no Governo, o que é que vai acontecer?
Ele vai subir o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é
do Piauí. Sobral é a mesma coisa, é encostado. Sobral
é encostado no Piauí. Essa divisão de Estado – está
vendo, Garibaldi? – fomos nós que fizemos. Deus botou o Ciro nosso irmão.
Então, ficando o Trator, Wilson Martins, ele vai
empurrar facilmente, levemente, o Ciro Gomes, que
é um cidadão de lá, conhecido por lá, querido por lá.
Então, aí passa para a “rabada”, porque nós vamos segurar o Serra, nós, independentes, livres, conscientes,
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que acreditamos numa alternância do poder e que é
esperança do povo do Piauí.
Então, a novidade que vai ter é que o Ciro vai
subir, ela vai descarrilar, e o protesto vai para a Marina. Ô Garibaldi, ela vai acabar na “rabada”: vai tirar
o quarto lugar no Piauí. Por isso que sou orgulhoso.
Você entendeu? Está aqui o raciocínio e eu o passo...
Cadê o Eduardo Suplicy? Já foi embora porque ele
viu a verdade.
Mas nem tudo é desgraça no Piauí, e eu não ia
terminar assim.
Olha aí: “Piauí, terra querida, filha do Sol do Equador, pertencem-te a nossa vida, nosso sonho e nosso
amor!”. Na luta, o teu filho...
Aqui está o melhor jornal do Brasil. É de Brasília,
Correio Braziliense. Antigamente a gente só lia jornal
de Rio e São Paulo. Agora, temos o Correio que tem
o Super Esportes. Olha aqui, preste atenção, Suplicy,
V. Exª que é atleta! Então, está aqui o Super Esportes
do Correio Braziliense. Garibaldi, veja como sou orgulhoso do Piauí. Alto nível longe dos grandes centros.
Olha aqui, Correio Braziliense, orgulho aqui do jornalismo da Capital.
Bicampeã mundial da categoria júnior e
melhor atleta brasileira de 2009, Sarah Menezes se recusa a arredar o pé da terra natal,
o Piauí. Mesmo fora do eixo Rio-São PauloMinas, judoca construiu rede de apoiadores e
montou boa estrutura de treinamento.
E ela aqui é bicampeã. Está aqui, reconhecido
aqui. Então, não é só aquela desgraceira a que o PT
nos levou, não! A gente representada pela campeã de
judô, Sarah Menezes.
Quando recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB)...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Quando se fala
da desgraceira que o PT está fazendo no Piauí, V. Exª
não dá mais tempo.
O prêmio de melhor atleta de 2009, no
ginásio Maracanãzinho, no último mês de dezembro, a judoca Sarah Menezes subiu no
palco, desdobrou a folha onde escrevera um
discurso, respirou fundo (olhando para o presidente da República, outras autoridades e
diversos cartolas esportivos presentes) e, ao
vivo em rede de televisão para todo o país,
disparou, ainda que a voz titubeasse em alguns momentos: “Sou prova de que não é necessário recorrer aos grandes centros para se
formar uma competidora de alto nível. Sempre
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treinei no Piauí e hoje celebro os resultados
dos bons trabalhos realizados ao lado do meu
técnico, Expedito Falcão.
Orgulhosa de nascer e morar em Teresina, capital piauiense, Sarah Menezes nem
cogita a hipótese de deixar a terra natal. “Hoje,
tenho tudo o que preciso: estrutura de qualidade para treinar e um técnico excelente”,
afirma a judoca.
Não temos patrocínio financeiro, com exceção do Bolsa Atleta. Chega uma hora em que
o atleta também precisa do próprio salário.
Então, nós queríamos agora... Eu sei que o Luiz
Inácio já deu muito dinheiro para o menino travesso e
traquino do Governador. Está na hora de ajudarmos
essa atleta que é orgulho da eugenia da raça brasileira
e do Piauí. Está aí essa Petrobras, está aí esse Banco
do Brasil. Quando é para malandragem com as ONGs
aparece dinheiro. Então, é hora, e nós viemos aqui em
nome do bravo povo piauiense, povo que expulsou
os portugueses deste País numa batalha sangrenta;
povo que votou; povo bravo que elegeu Rui Barbosa
para Presidente da República. Ele ganhou em Teresina. Nós somos diferentes. O Rui Barbosa. E povo
que nos trouxe até aqui para que, com essa independência e liberdade, representássemos a grandeza do
povo piauiense.
Então, nós pedimos ao Presidente Luiz Inácio...
Olha, nem todo o mundo é como o menino travesso
e traquino. E Vossa Excelência não tem culpa, mas
no Piauí instalou-se um governo cujo tripé é: mentira,
corrupção e incompetência.
Então, para compensar isso tudo, vamos, Luiz
Inácio, conseguir um apoio com o Ministro dos Esportes a essa jovem que é orgulho do Piauí e do Brasil,
Sarah Menezes!
Essas são as palavras de esperança do povo do
Piauí na nossa gente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. DEM –
MT) – Parabéns, Senador Mão Santa!
Prosseguindo nossa sessão, diante da lista de
inscritos, concedo a palavra ao ilustre Senador Neuto
De Conto e, depois, ao Senador Eduardo Suplicy, que
confirma sua presença no plenário.
Passo a palavra ao Senador Neuto De Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tecnologia
contemporânea é capaz de realizações que, há poucas décadas, seriam consideradas impossíveis ou
milagrosas. A informática permite a automatização de
tarefas cada vez mais complexas e dependentes de
juízos e decisões que pensaríamos exclusividade dos
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seres humanos. A comunicação por satélites coloca,
em nossos televisores ou em nossos telefones portáteis, no instante mesmo em que ocorrem, eventos de
qualquer canto do mundo. Todas as distâncias foram
encurtadas por essas novidades tecnológicas, do que
resulta o fenômeno inédito da globalização: conhecemos muito mais, hoje, sobre outras nações do que em
qualquer época histórica.
Toda a ciência, todo o aparato tecnológico, essa
mudança vertiginosa que parece tornar o homem onipotente, mostra-se inútil diante de catástrofes naturais
como as causadas pelas chuvas deste verão nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Os desbarrancamentos na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro,
os alagamentos na cidade de São Paulo e no interior
do Estado, assim como os ocorridos nos Estados da
Região Sul, causando imensas perdas materiais e
humanas, encontram os homens e suas estruturas
urbanas indefesas.
Lembremos também como, no ano passado, o
vale do Itajaí foi duas vezes flagelado por enchentes,
com vasta destruição de patrimônio e muitas mortes. E
registro ainda que, na minha terra natal, Encantado, no
bairro onde nasci, Jacarezinho, no dia 4 de janeiro, após
130 anos em que lá vivem os imigrantes que vieram da
Itália, entre eles meu bisavô e meu avô, pela primeira
vez, Sr. Presidente, houve uma enchente muito forte,
uma catástrofe, o que trouxe desolamento, e houve a
necessidade de ajuda por parte da sociedade. Nos últimos dias, nas últimas semanas, aconteceu no Chile
um terremoto. Ontem, também houve um terremoto
em Taiwan. Em todas essas ocasiões, como também
no terremoto do Haiti, a solidariedade aparece para
amainar um pouco o sofrimento da populações atingidas. O velho sentimento de humanidade supera, em
efetividade, o poder da novíssima técnica.
A imprevisibilidade da natureza continua a escapar do controle humano, apesar de todo o avanço
das ciências e das tecnologias, e as consequências
dessas catástrofes demonstram também a magra capacidade técnica para o socorro dos flagelados. Se a
fúria dos elementos é, ao fim e ao cabo, imprevisível,
incontrolável e incontornável, a verdade é que os homens têm, sim, meios de evitar, em alguma medida,
sua exposição a essas tragédias. A própria ciência
geológica aconselha a não edificação em áreas de
encostas de terra sobre rocha, sujeitas ao escorregamento quando submetidas a precipitações elevadas e
rápidas. A hidrologia sugere não assorear os leitos dos
rios e não impermeabilizar os terrenos adjacentes aos
cursos d’água. Sobretudo, é bem conhecido o erro que
se comete ao ocupar, com a marcha urbana, as áreas
de várzea de rios torrenciais.
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Se a tecnologia é impotente para prever ou controlar a intempérie, é a imprevidência das pessoas que
constroem em áreas de risco que as expõe às catástrofes naturais. E é a incúria das administrações públicas
que permite e até autoriza que bairros inteiros se edifiquem nesses terrenos. O descaso da população e dos
governos com o meio ambiente, seu desrespeito, sua
falta de atenção aos princípios que regem a natureza
é que a leva a se “revoltar” de maneira violenta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
utilizar os conhecimentos das ciências naturais aqui
mencionadas para o desenvolvimento de tecnologias
urbanas menos agressivas ao ambiente, como técnicas
de pavimentação menos impermeabilizantes, galerias
pluviais de maior capacidade de vazão e “piscinões”
de maior capacidade de retenção. E é urgente que as
políticas urbanas contemplem a proibição rigorosa de
construção em áreas de encostas íngremes ou nas
várzeas dos rios. Importa, igualmente, a implantação
de uma política ambiental séria, voltada à preservação
de encostas e das margens de cursos d’água, que reduza seu assoreamento e facilite o escoamento das
águas nas cheias. É preciso que se saiba que meio
ambiente não é somente a Amazônia ou o Pantanal;
há questões ambientais de grave importância nas cidades e nas áreas rurais produtivas também.
O homem continua, nessas tragédias, a figurar
como um pequeno ser indefeso diante da imprevisibilidade da intempérie, mas não pode fugir das responsabilidades individuais e coletivas pelas consequências
dos acidentes meteorológicos. É urgente conscientizar
as pessoas e chamar os governos à sua função de
regular o desenvolvimento e a ocupação das áreas
urbanas e rurais. Nem só dos milagres da tecnologia
provêm a força e o bem-estar de uma nação.
Era o que tínhamos a registrar neste dia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
É um tema de importância transcendental, quando assistimos a esses acidentes no Brasil, na América
Latina, no Chile. Há pouco tempo, houve o terremoto
no Haiti, e, hoje, estamos vendo ocorrer o mesmo em
Taiwan. A humanidade, o ser humano é o maior patrimônio que existe, e, para ajudá-lo, para preservá-lo,
temos de ter, sim, consciência das intempéries e de
buscar meios para que elas, quando vierem, venham
com menos velocidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Neuto de Conto,
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Eduardo Suplicy, que é o nono orador na lista de inscrição,
que é do Partido dos Trabalhadores, que representa
o Estado de São Paulo e que, pela terceira vez, foi
eleito Senador da República, não é, Senador? Foram
três eleições. Rui Barbosa teve quatro; Pedro Simon
teve quatro. Mas parece que V. Exª vai ser candidato
a Governador pelo PT no seu Estado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, de fato, eu me inscrevi. E, nessa última
segunda-feira, encaminhei uma carta ao Presidente
Edinho Silva, do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores, entregando o número de assinaturas
necessárias de filiados, com vistas a fazer minha inscrição como um dos pré-candidatos ao governo. Isso
ainda não foi decidido. Quero, ao final da exposição
que farei aqui sobre as resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), voltar à questão relativa ao Estado de
São Paulo e ao Brasil.
Sr. Presidente, hoje, quero elogiar a decisão tomada pelo TSE, que, na noite de terça-feira, definiu as
diretrizes para as próximas eleições para Presidente
da República, Governadores de Estado, Senadores e
Deputados Federais. É muito importante que tenha o
TSE adotado medidas visando, inclusive, àquilo pelo
que eu próprio vinha batalhando. Quando aqui votamos as diretrizes, eu havia apresentado uma emenda
que dava ao § 4º do art. 28 da Lei nº 9.504, de 1997,
a seguinte redação:
§ 4º Os partidos políticos, as coligações
e os candidatos são obrigados, durante a campanha eleitoral, a divulgar, pela Internet, nos
dias 6 e 30 de setembro, relatório discriminando os recursos em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro que tenham recebido para financiamento da campanha eleitoral, a indicação dos
nomes dos doadores, sejam os de origem do
fundo partidário, sejam de pessoas físicas ou
jurídicas, os respectivos valores doados e os
gastos que realizarem, em sítio criado pela
Justiça Eleitoral para esse fim.
Ora, isso significaria que, aprovada essa medida,
haveria transparência antes da realização das eleições
no que diz respeito à forma de contribuição para cada
partido e para cada candidato.
Havia outra emenda referente à doação oculta,
por mim apresentada, que dava ao § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.096, de 1995, a seguinte redação:
§ 5º Em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir para diversas
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eleições os recursos financeiros recebidos de
pessoas físicas e jurídicas, informando, na
distribuição, quem é o doador original e observando o disposto no § 1º do art. 23, no art.
24 e no § 1º do art. 81 da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, bem como os critérios
definidos pelos respectivos órgãos de direção
e pelas normas estatutárias.
Infelizmente, essas emendas não foram, então,
aprovadas. Mas tamanha tem sido a campanha e o
clamor popular para que haja maior transparência, à
luz dos episódios ocorridos no Distrito Federal! Quero
salientar que, há pouco, recebi a notícia de que a Câmara Distrital de Brasília, nesta tarde, deverá decidir
– e deverá a decisão final ser tomada por volta das 18
horas – sobre o destino do Governador José Roberto Arruda. Avalio que esses tristes episódios que têm
caracterizado a vida política no Distrito Federal contribuíram para que o TSE resolvesse tomar medidas
numa direção muito positiva. Quero aqui dizer que,
hoje, foram diversos os comentários positivos em relação às decisões tomadas pelo TSE, com as quais
estou de acordo.
O jornal O Estado de S. Paulo, em seu editorial,
traz um elogio:
Para dificultar as chamadas ‘doações
ocultas’, o Tribunal determinou que os partidos
políticos, que deverão ter uma conta bancária específica para arrecadação de recursos,
terão de discriminar a origem e o destino dos
valores repassados a candidatos e comitês
financeiros. Até agora, os financiadores de
campanha que não queriam identificar-se,
adquirindo ‘bônus eleitorais’ diretamente dos
candidatos, doavam recursos para os partidos, que os repassavam aos candidatos sem
identificação de origem.
Pelas novas regras, as doações também
poderão ser feitas por meio de cartão de crédito
ou débito, mas neste caso restritas às pessoas
físicas e limitadas a 10% do rendimento bruto
obtido pelo doador no ano anterior à eleição.
Estão excluídos dessa forma de financiamento
os cartões emitidos no exterior, os corporativos e os empresariais. E, antes de arrecadar
recursos por meio de cartões, os candidatos
e comitês eleitorais deverão desenvolver, na
internet, uma página específica para o recebimento de tais doações.
Outra deliberação importante do TSE diz
respeito à questão dos chamados ‘fichas sujas’ – os candidatos que têm contas a prestar à
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Justiça. Até agora, esses candidatos só tinham
que mostrar à Justiça Eleitoral que não tinham
sofrido condenações definitivas, transitadas
em julgado – ou seja, sem mais possibilidades
de recursos. Não precisavam enunciar os processos judiciais a que respondiam, ainda sem
decisões irrecorríveis. Pelas novas regras, o
Tribunal pode exigir informações sobre os processos existentes contra o candidato, inclusive
os da espera cível, onde tramitam casos de
improbidade administrativa.
Além disso, os candidatos terão que apresentar certidão criminal digitalizada. Se houver
processos criminais, serão eles convocados
para fornecer documentos detalhando a situação específica de cada processo. Se esses
documentos não forem apresentados, o juiz
eleitoral poderá indeferir o registro de candidatura. E, dentro do objetivo primordial de informar o eleitor, o Tribunal promete colocar as
informações digitalizadas na internet, no campo
em que é feita a divulgação das candidaturas.
Recorde-se, a propósito, que em 2008 a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)
provocou grande celeuma no meio jurídico ao
divulgar, pela internet, a lista de processos a
que respondiam alguns candidatos. Depois
disso, foi apresentado ao Congresso projeto
de iniciativa popular – com cerca de um milhão
e meio de assinaturas – por 43 associações
civis, reunidas pelo Movimento de Combate à
Corrupção, pleiteando o veto a candidaturas
de políticos comprometidos com processos
na Justiça.
Também é relevante a decisão do TSE
de exigir que os partidos políticos antecipem
as prestações de contas dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais. Os partidos só
prestariam contas das eleições de outubro de
2010 em abril de 2011. Agora, terão que fazêlo em novembro, logo após o pleito. Pretendese, com isso, evitar as descobertas tardias
de fraudes e irregularidades, pois muito mais
eficaz será a Justiça se as constatasse antes
da posse dos candidatos.
Saliento que, de acordo com a proposta que eu
havia formulado, como as informações de contribuições seriam publicadas nos dias 6 e 30 de setembro,
então, antes da realização das eleições, no primeiro
domingo de outubro, já teríamos o conhecimento das
contribuições. Gostaria de dizer que essa será sempre
minha preferência. Entretanto, quero saudar a decisão
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do TSE, que vem dar maior transparência ao processo,
acabando com o sistema de contribuições ocultas.
Continua o editoria de O Estadão:
O Tribunal considerou a possibilidade
de rever a distribuição, entre as unidades da
Federação, do número de vagas na Câmara
dos Deputados, para ajustar a representação
às flutuações demográficas. Em boa hora, porém, abandonou o projeto, visto que o IBGE
fará este ano o censo nacional decenal. Sendo
assim, mudanças no tamanho das Bancadas
Estaduais só deverão ocorrer nas eleições
de 2014.
Mesmo sem poder fazer uma autêntica
reforma eleitoral – o que é função exclusiva
do Congresso Nacional –, o Tribunal Superior
Eleitoral deu passos decisivos para moralizar
nossos costumes político-eleitorais.
Também a Folha de S.Paulo fez um editorial hoje
em que salienta os aspectos positivos dessas normas.
E, aqui, registro o que diz a Folha de S Paulo:
Boas normas
Vai no sentido adequado, de conferir mais
transparência às eleições deste ano, o conjunto de regras anunciado pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Duas delas são especialmente bemvindas.
A primeira diz respeito à tentativa de
cercear as chamadas doações ocultas. As
normas em vigor permitiam que políticos e
empresas lançassem mão de artifícios para
mascarar suas relações. Os mais utilizados
consistiam em endereçar a doação ao partido
ou a um comitê arrecadador, que tratava de
dissolvê-la num caixa único, tornando impossível a identificação.
Para o próximo pleito, o TSE obrigará as
siglas a indicarem a origem e o destino das
contribuições. Para a norma alcançar seu objetivo, ainda será necessário assegurar que,
na prestação de contas, a discriminação será
feita, de fato, caso a caso – coibindo-se o recurso de agrupar de um lado doadores e, de
outro, beneficiados. Bem aplicada, a medida
poderá reduzir a incidência da doação oculta,
mas não eliminá-la, uma vez que a lei ainda
oferece margem a outros subterfúgios.
Empresas, por exemplo, podem buscar
anonimato atrás de associações setoriais, que
recolhem o dinheiro e fazem a doação em seu
próprio nome. Outro ardil é a legenda repassar
aos candidatos recursos públicos oriundos do
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fundo partidário e utilizar a doação eleitoral
para cobrir suas despesas de custeio. São
casos que parecem difíceis de enfrentar sem
mudar a lei [é algo a que precisamos estar
atentos, procurando aperfeiçoar a legislação
eleitoral para as próximas eleições].
Também é elogiável a disposição do TSE
de tornar pública a situação dos candidatos
perante a Justiça. Os concorrentes terão de
fornecer informações sobre sua ‘ficha’ – e elas
serão publicadas na internet pelo tribunal.
Não se trata de rechaçar candidaturas
pelo fato de o político se defender na Justiça
de alguma acusação. É imperioso respeitar o
princípio de que ninguém terá culpa declarada
antes de esgotados os recursos legais. Mas
é um direito do eleitor, que o TSE contempla,
conhecer o teor e o estágio dos processos a
que os postulantes porventura respondam.
Quero assinalar que, além desse editorial da
Folha de S. Paulo, também Jânio de Freitas, um dos
colunistas mais respeitados no Brasil, dedica sua coluna de hoje ao tema no comentário denominado “A
Ficha ao seu Alcance”.
Já que a Câmara não põe em votação
– nem mesmo para derrubá-lo – o projeto de
iniciativa popular contra candidatos com ficha
suja, o Tribunal Superior Eleitoral dá uma solução que atende a grande parte do eleitorado.
É inteligente, do ponto de vista da moralidade
política, e prática na atual penetração da informática também nas eleições, a exigência de
que os candidatos incluam certidão criminal no
registro da candidatura e a Justiça Eleitoral a
ponha na internet.
A menos que o Supremo Tribunal Federal,
em provável recurso de interessados, invalide
a norma aprovada pelo TSE, a consulta à ficha
dependerá apenas do interesse do eleitor pela
qualidade do seu voto (e do acesso a computador, claro). A ideia é que as fichas indiquem
em que ponto da tramitação judicial estão os
processos, porque a vitória do candidato em
instância inicial pode ser importante para a
ponderação do eleitor.
Para não dizer que o projeto de iniciativa
popular está parado na Câmara há meio ano,
ele foi posto a dar um ou outro passinho para
os recantos. Agora está anexado pelo deputado Michel Temer [Presidente da Câmara] a
outros projetos ditos semelhantes, o que corresponde a mexê-lo de sua pasmaceira para
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incorporá-lo à lengalenga alheia, mas sob a
alegação de que andou.
O tratamento da Câmara ao projeto com
seu 1,8 milhão de assinaturas contra candidatos com ficha suja não se limita ao usual, quando uma proposta de lei não serve aos interesses do governo ou das bancadas influentes. No
caso de projeto de iniciativa popular, trata-se
da desqualificação de um princípio tido, desde
a sua criação na Constituinte, como um dos
componentes mais caracterizadores do espírito
democrático da Constituição. A medida aprovada pelo TSE soluciona em parte a frustração
da iniciativa democrática, mas não atenua a
inutilidade antidemocrática da Câmara.
Na leva de decisões que o TSE se apressa a tomar, em tempo de aplicação já nas próximas eleições, aprovou também a coleta de
votos de presos não sentenciados, com juntas
eleitorais instaladas nas delegacias e presídios
[...].E aprovou ainda, o que já era mais do que
tempo, o voto em trânsito para Presidente da
República, se o eleitor estiver em uma das capitais. Necessário é o pormenor que impeça
votações do mesmo eleitor em várias seções
eleitorais.
Quero também assinalar que, hoje, O Globo, em
seu editorial de opinião, também comenta o assunto
na mesma direção.
Obra Aberta.
Qualquer fricção entre Executivo, Legislativo e Judiciário tem de ser mediada nos
tribunais, sem arroubos e brados salvacionistas. Outra função não tem exercido a Justiça ao deliberar sobre regras destinadas a
regular campanhas políticas. Longe de estar
‘judicializando’ a política, como dizem alguns
críticos, os magistrados tratam de estabelecer
normas, interpretar leis, para que a vida política não transcorra à margem dos preceitos
constitucionais.
Exemplo é a decisão, tomada na terçafeira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de
exigir dos partidos o destino dos recursos recebidos pelas legendas financiadoras de campanhas. Acabam, assim, as doações ocultas:
dinheiro recebido pelos partidos e encaminhado por eles a candidatos, sem prestação de
contas à Justiça. Também merecem aplausos
a abertura às contribuições de pessoas físicas a políticos por meio de cartão de crédito.
Inspiradas na última campanha presidencial
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americana, em que Barack Obama superou
todas as expectativas nessa modalidade de
arrecadação, facilidades para o eleitor apoiar
financeiramente candidatos são uma maneira
de reduzir a dependência do candidato de grandes corporações. É saudável para a política.
Quanto mais translúcidas forem as relações
entre políticos e financiadores, melhor para a
democracia e, por tabela, a sociedade.
Solicito, Sr. Presidente, que sejam transcritos na
íntegra os treze editoriais.
Quero apenas, em minha conclusão, Sr. Presidente, ler a carta que encaminhei ao Presidente Edinho
Silva, do Diretório Estadual do Partido. Na segundafeira última, entreguei pessoalmente a ele as 3.530
assinaturas, para que eu pudesse ser inscrito como
pré-candidato ao Governo.
Apenas lerei essa carta a mais, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
De quantos minutos V. Exª precisa?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Acredito que dois minutos serão suficientes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo-lhe mais três minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
Caro Presidente Edinho Silva:
Venho entregar-lhe em mãos a mensagem encaminhada a você, Presidente do
Partido dos Trabalhadores no Estado de São
Paulo, com a indicação de meu nome como
pré-candidato a governador. A mensagem foi
assinada por um número superior a 2.970 filiados e filiadas, ou um por cento dos 297 mil
filiados ao Partido dos Trabalhadores no estado.
Atendo, assim, a diretriz emanada pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, e
por nosso Estatuto, segundo a qual cada um
dos pré-candidatos deve apresentar o apoio
de pelo menos 2.970 filiados ou filiadas para
ter a sua pré-candidatura ao governo confirmada, conforme comunicação feita na reunião
realizada em novembro último.
Nessas listas, estão as assinaturas de
mais de 3.500 filiados...
Em verdade, há pouco recebi a comunicação
de meu primeiro suplente, o Professor Carlão, que
foi presidente da Apeoesp, Vice-Presidente da CUT,
informando-me que ele já recolheu mais de duzentas
assinaturas. Eu agradeço se mais filiadas e filiados
puderem encaminhar à direção estadual, porque isso
será positivo.
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Então, registro que mais algumas listas de assinaturas estão por chegar.
Quero, nesta oportunidade, agradecer a
boa vontade e a atenção dos responsáveis por
todos os diretórios municipais e zonais do Estado de São Paulo que colaboraram para que
as assinaturas fossem colhidas. Visitei muitos
deles. Onde estive, foi muito positiva a disposição dos filiados de assinarem a indicação.
Sempre esclareci que cada filiado poderia assinar a lista de um ou mais dos pré-candidatos,
Portanto, de forma não exclusiva.
Não houve tempo físico de visitar todos
os municípios e diretórios do Estado. Porém,
você mesmo, [Edinho Silva] pôde testemunhar
nas muitas das ocasiões em que estivemos
juntos nos últimos três meses, quando pudemos sentir o entusiasmo dos petistas para
participar das eleições deste ano. Felizmente
a militância do nosso partido está muito animada e com vontade de eleger a nossa candidata à Presidência, Dilma Rousseff, e os
nossos candidatos ao Governo do Estado, ao
Senado Federal, à Câmara dos Deputados e
à Assembleia Legislativa.
Reitero o meu compromisso de apoiar
com muita energia a pessoa que for escolhida candidata do Partido dos Trabalhadores ao
Governo do Estado de São Paulo. Espero que
o processo de escolha seja realizado por meio
de um diálogo sério e democrático, que envolva
o sentimento das bases de nosso partido em
interação com as nossas direções municipais,
estadual e nacional.
Estou pronto para dialogar com a Direção Estadual no momento que considerar o
mais adequado.
Saudações petistas,
O abraço amigo,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Eduardo Suplicy, gostaria de trinta segundos do seu tempo
apenas.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E eu
também, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Fica a critério do Presidente. Se o Presidente conceder.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
espírito da lei manda que eu respeite os 8.986.803 votos
que V. Exª trouxe para cá. É uma força muito grande.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Concedo um aparte ao Senador José Nery, com
muita honra, e, em seguida, ao Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Eduardo Suplicy, coincidentemente me dirigi á sua bancada
para trazer em mãos um breve registro da imprensa
paraense, pelo jornal O Liberal, que noticiou o lançamento da pré-candidatura do Senador Eduardo Suplicy
ao Governo de São Paulo. Com certeza, esse registro
na Imprensa Nacional dos diversos Estados da Federação brasileira tem muito a ver com o respeito que o
Brasil tem por V. Exª, em especial, o respeito do povo
de São Paulo. O senhor, que exerceu, na vida pública,
diversos mandatos – da Câmara de Vereadores de São
Paulo à Câmara Federal, ao Senado da República –,
tem uma história exemplar de combatividade, de luta
por ética na política e de defesa das causas sociais.
Em que pese ao meu partido, o PSOL, ter candidato
ao Governo de São Paulo dentro do seu projeto de
construção partidária, no projeto que nos anima na luta
política, digo que, sem dúvida, São Paulo poder contar
com um candidato, hoje pré-candidato e, quem sabe,
candidato nas eleições para o Estado, com certeza engrandecerá o pleito, a disputa e, com certeza, o Brasil,
porque V. Exª é uma das referências mais dignas da
política brasileira. Meus cumprimentos e sucesso na
sua empreitada. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador José Nery, a quem vejo
como membro de um partido irmão, com tantas pessoas queridas e propósitos comuns, e isso se reflete
na nossa atuação em tantos passos. Então, agradeço
as suas palavras muito importantes de respeito e de
amizade.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Duas
coisas, Senador. Primeiro sobre a sua disputa na prévia,
eu quero parabenizar essa sua disposição constante,
em todos os momentos, de disputar prévias, porque não
há nada mais eficiente para o processo democrático do
que as prévias. Sobretudo quando se comporta como
o senhor, com respeito aos outros candidatos do mesmo partido. O ruim da prévia é quando os candidatos
do mesmo partido perdem o respeito mútuo e entram
numa disputa que muitas vezes nada tem de diferença
ideológica, nada tem de diferença de proposta, aliás –
não é ideológica –, entre eles. Então, parabéns. Eu me
alegro porque fomos nós juntos que, no Congresso do
PT em Olinda, apresentamos a ideia das prévias e da
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eleição direta do presidente do partido. Agora, sobre
as posições do Tribunal ontem, eu quero dizer que eu
fico feliz com elas, mas lamento. Como é que a gente
pode ficar feliz e lamentar? Lamenta-se porque foram
necessárias, e fica-se feliz porque, sendo necessária, a
Justiça ocupou o espaço que nós políticos não ocupamos no momento certo. Senador, a mesma coisa que
se discute hoje no Distrito Federal: intervenção ou não.
A intervenção é a falência da política, mas, felizmente,
mantém-se a alternativa da intervenção se for necessária, e eu espero que não seja. A mesma coisa para
todo esse conjunto de medidas que o TSE tomou. Eu
lamento que eles tenham tomado e fico feliz que eles
tenham tomado. Ou, ao contrário, eu fico infeliz que
eles tenham tomado, mas não lamento que tenham
tomado. É um fracasso nosso não termos definido
corretamente as regras. Felizmente, na democracia,
ainda há a Justiça para, de vez em quando, preencher
as lacunas que nós políticos deixamos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Eu quero dizer que, se o partido escolher outro
candidato, eu estarei apoiando, com toda a energia,
até porque eu tenho o maior carinho e respeito por
todos os demais pré-candidatos, inclusive Ciro Gomes, do PSB...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...e todos aqueles que indicar o nosso partido, seja
Marta Suplicy, Antonio Palocci, Fernando Haddad,
Arlindo Chinaglia, Emídio de Souza ou o Senador
Aloizio Mercadante.
Gostaria de, ao concluir, informar que tenho notícias de que o Senador Aloizio Mercadante, nosso Líder,
está se recuperando. Amanhã poderá ir para casa, tendo em conta a cirurgia a que foi submetido no início da
semana. E eu aqui desejo as suas melhoras e espero
que, em breve – quero visitá-lo neste final de semana
–, ele esteja aqui conosco, contribuindo para o melhor
de nossa Nação. Ele que, inclusive, será candidato ou
ao Senado ou ao Governo.
Espero que a Direção do Partido tenha uma solução a mais respeitosa para com todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª contribui muito com a democracia. Permita-me dizer que a admiração que tenho por V. Exª foi quando,
Vereador, V. Exª foi Presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, e a austeridade irradiou neste País. V.
Exª está no terceiro mandato conquistado de Senador;
além de Vereador, foi Deputado Estadual, Deputado
Federal e, sem dúvida nenhuma, V. Exª é professor da
Fundação Getúlio Vargas, o que o credencia a ser um
grande Governador de Estado. E queria dizer o que V.
Exª pode reviver aqui: saiu o Senador Franco Montoro
e ganhou o Governo de São Paulo, e deixou aqui o seu
suplente, Fernando Henrique Cardoso, que é o grande
estadista deste País. Então, gostaria que V. Exª fosse
feliz na sua empreitada.
Convidamos agora – nós estamos alternando –
um Líder. Já falaram como Líderes César Borges, do
PR, Mão Santa, e agora chamamos o Líder do PMDB,
Renan Calheiros. Essa brava figura da política nordestina que me lembra a canção de Juca Pirama, que
aprendi no colo da minha mãe:
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar!
Renan Calheiros tem enfrentado, com muita bravura, a vida. É um guerreiro e um vitorioso.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
em 2005, submeti ao exame desta Casa a emenda
constitucional que vincula recursos do Orçamento da
União, Estados e Municípios às ações de segurança
pública. Se a apreensão é permanente, a coerência
manda recorrer – no que nos cabe – a esta tribuna,
para persistir, insistir no tema que mais angustia a sociedade brasileira, tanto nos grandes centros quanto
nas cidades pequenas e médias para as quais o crime
está estrategicamente migrando.
Nos últimos anos, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, assistimos estarrecidos a matanças, sequestros-relâmpagos, chacinas, explosão de homicídios, extermínios, tráfico de drogas, assassinatos de
inocentes, assaltos cinematográficos e a outras modalidades de barbárie. Elas contaminam nossas cidades e encarceram as famílias brasileiras no medo e
na insegurança.
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O crime transforma a face alegre da população
brasileira e está em todos os quadrantes do País. Atinge
periferias e luxuosos condomínios com o mesmo pavor.
Não distingue suas vítimas. Ricos e pobres, anônimos
e celebridades. As principais vítimas, entretanto, seguem sendo os jovens, o futuro do País.
Todos se lembram do ônibus 174, no Rio de Janeiro, em junho de 2000, e de seu trágico desfecho,
transmitido ao vivo pela TV – evento que depois virou filme. Um show de horror. Quem se esquece da
jovem alagoana Eloá Cristina Pimentel, assassinada
de maneira covarde no ano passado? Onde estão os
facínoras que assassinaram brutalmente o advogado
José Guilherme Vilela e sua esposa?
Quem pode apagar da memória o caso mais
chocante dos últimos anos? Aquele que resultou na
morte do jovem de seis anos João Hélio, depois de
ser arrastado preso ao cinto de segurança no Rio de
Janeiro?
Quem consegue esquecer o depoimento de sua
irmã, a jovem Aline Fernandes, de apenas 13 anos,
que, transtornada e indignada, repetia no sepultamento
do irmão: “Desculpas por não ter podido te salvar”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, invoco
apenas esses três casos pela simbologia que contêm. Recordo-me especialmente do último, porque as
palavras da jovem Aline são perturbadoras e atuais.
As instituições precisam fazer a mesma expiação e
desculpar-se.
O Brasil precisa encarar o problema da insegurança e mudar o modelo para combater a criminalidade
ascendente. Não é possível mais acumular as reações
indignadas a cada tragédia nacional. Aqui faço um
parêntese, para sublinhar que o Senado Federal está
atento e tem demonstrado muita sensibilidade e rapidez no assunto. Quando o crime organizado explodiu
os muros das penitenciárias paulistas em 2006, esta
Casa votou, com agilidade e competência, um pacote
de 11 projetos inadiáveis. Agora, o Senado sugeriu o
piso salarial dos Policiais Civis, Militares e Bombeiros,
que foi aprovado, Presidente Mão Santa, também na
Câmara, restando agora, naquela Casa, apenas alguns destaques, para se concluir a votação. A Câmara
aprovou a Emenda Aglutinativa à PEC nº 300 e à PEC
nº 446, aprovada aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Inspirada e trazida por V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Exatamente, Senador Mão Santa.
É, sem dúvida, mais um passo importante nesta
grande jornada que é a reformulação da Segurança
Pública. Penso que este é o momento oportuno para
seguirmos na discussão sobre segurança pública, já
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que ela está na ordem do dia do Congresso Nacional,
na apreensão diária da população brasileira. A obrigação com segurança pública continua sendo dos
Estados, mas todos sabemos que o centralismo fiscal vigente estrangula Estados e Municípios nas suas
missões essenciais.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aguardamos a inclusão na Ordem do Dia do Senado Federal
– já que a matéria está pronta para votação, depois
de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado – da PEC que obriga, por cinco anos,
uma vinculação temporária, investimentos mínimos
em segurança pública. Seria, Sr. Presidente, um grande golpe contra a criminalidade, e contribuiria, sem
dúvida, para baixar os índices de criminalidade e de
violência no País.
As estatísticas da violência no Brasil continuam
sendo aterradoras. Nos últimos 20 anos, o número de
assassinatos cresceu aterradores 273%. São dados,
Sr. Presidente, da Organização das Nações Unidas.
Não temos 11% da população mundial, mas respondemos por 11% dos crimes que ocorrem no Planeta.
Triste estatística, para não dizer vergonhosa.
A violência também apresenta sua fatura. Os números do Ipea assombram. O custo da violência, nos
últimos anos, foi de R$92,2 bilhões e respondeu por 5%
do Produto Interno Bruto, com o custo de R$519,40 per
capita. É um dos maiores custos de todo o mundo.
Não dá mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para tratar do assunto, só quando ocorre uma
comoção nacional.
Por isso, volto a esta tribuna e reitero aqui que é
urgente, urgentíssimo, mudar o modelo da segurança
pública no País. Em qualquer pesquisa, o item segurança ou falta dela aparecerá como a primeira apreensão do povo brasileiro.
Sei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da resistência de economistas quanto a vinculações, mas o problema, há muito tempo, não é filosófico ou conceitual.
A vinculação vai servir para aprimorar e fortalecer o
tripé da segurança pública: pessoal, equipamentos e
inteligência. Seriam mais de R$1 bilhão todos os anos
– mais de um bilhão, repito – para comprar equipamentos, treinar policiais, colocá-los nas ruas, aumentar
efetivos, reformar e construir presídios e investir na
inteligência policial preventiva. Isso sai mais barato
do que os 5% do Produto Interno Bruto que estamos
queimando, equivocadamente, nessa escalada de violência. E, repito, essa vinculação seria por cinco anos.
Portanto, Senador Paulo Duque, Senador Garibaldi
Alves, uma vinculação temporária, uma vinculação
meramente temporária.
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Queria aproveitar também este pronunciamento,
para informar ao povo de Alagoas que vamos ter autorização, no dia 18, para a instalação dos canteiros de
obras para a duplicação dos 247 quilômetros da BR101, que corta o Estado de Alagoas, que o atravessa
da divisa com o Estado de Pernambuco à divisa com
o Estado de Sergipe. A duplicação, Sr. Presidente, vai,
sem dúvida nenhuma, ampliar o fluxo turístico e de
cargas em Alagoas, dinamizando a economia com a
criação de milhares de emprego em todo o Estado.
Aproveito a oportunidade da minha rápida presença, para pedir, sintetizando o meu pronunciamento, a
V. Exª que nós possamos pautar, tão logo tenhamos a
pauta do Senado Federal desbloqueada, essa PEC que
já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça
nesta Casa, que vincula temporariamente, portanto, por
cinco anos, recurso para a segurança pública. E quero
comemorar, Sr. Presidente, a aprovação, na Câmara
dos Deputados, da PEC que cria o piso salarial para
os servidores policiais, os policiais militares, os bombeiros militares e os policiais civis também.
Nós conversamos com os Líderes partidários da
Câmara dos Deputados, muito com o Presidente Michel Temer, e vislumbramos como acordo uma emenda
aglutinativa a partir do que nós aprovamos por unanimidade aqui no Senado, Senador Mão Santa, e esta
emenda aglutinativa, PEC 300 e PEC 446, aprovada
aqui no Senado – ela já foi aprovada –, faltando apenas, para concluir a sua votação em primeiro turno, a
aprovação de alguns destaques. Isso é muito importante, fundamental para que possamos avançar na
segurança pública.
Claro que, como eu dizia, nós temos que vincular
recursos, aprovar essa outra PEC que está aguardando ser incluída aqui na aprovação no Senado Federal,
mas o primeiro passo, o passo efetivo, o passo mais
concreto que nós poderemos dar na segurança pública
é a aprovação do piso para os policiais militares civis
e bombeiros militares.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse é o Senador Renan Calheiros. Sem dúvida nenhuma, a sua vida tem sido dedicada as suas preocupações com o combate à violência. Ele foi um dos
maiores Ministros da Justiça da História do Brasil. Eu
dou o testemunho. Eu governava o Piauí, e as melhores
obras de infraestrutura que tem a segurança do Piauí
são em gratidão a V. Exª; devemos isso a V. Exª. Dou
o testemunho aqui nas vezes que tenho presidido: V.
Exª transforma as suas palavras em ações. E foi V. Exª
que despertou para uma valorização dos salários dos
profissionais de segurança. Com a PEC 441, geraramse as outras, que dela são frutos. V. Exª foi quem des-
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bravou, quer dizer, essa situação de penúria que os
que fazem segurança viviam no Brasil.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos aplausos.
E agora, depois de um Líder, nós vamos ao orador
inscrito, que é o Professor Cristovam Buarque, símbolo
maior da cultura do Brasil.
Depois, Paulo Duque, que está inscrito como o
número 15.
Na Bíblia, o 15 em Provérbios diz assim: “A resposta branda desvia o furor, e a palavra dura suscita
a ira”
Então, V. Exª é o número 15, e o nosso Senador
Cristovam Buarque é o número seis da inscrição.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Mas se o Senador quiser, não tenho nenhum problema
ou pressa até as 18 horas e 30 minutos, quando tenho
um compromisso. Não tem nenhum problema. Quer vir
antes, Senador? Até porque um duque sempre está
na frente de um plebeu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Então, deixa o Duque porque ele viaja, não é, às
quintas?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – É um
prazer ouvir V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Está bom. Vai ser rápido e vou falar do seu Estado e
de bem, Senador.
Sr. Presidente, na segunda-feira, tive o privilégio
de, pela terceira vez, dar a aula inaugural numa escola
no Rio de Janeiro, uma escola pública, porque é pública toda escola gratuita, cujo ingresso não se dá por
influências, e, sim, por um processo de seleção. Senador João Pedro, nessa escola em que fui dar aula pela
terceira vez pertence ao Sesc, mantida pelo Sesc, fica
em Jacarepaguá, ao lado da Cidade de Deus. Cidade
de Deus, que tem virado um símbolo no Brasil de violência, de dificuldade e que, inclusive, lá, a impressão
que me deu pelas conversas é de que tem passado
por um período de pacificação.
Mas, ao lado da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, existe um colégio, Senador Mão Santa. E V. Exª
me levou para ver um bom colégio em Teresina, faz algum tempo, mas esse colégio não é apenas em horário
integral; ele é em caráter residencial. São 500 meninos
e meninas, escolhidos no Brasil inteiro, todo o Estado
tem um grupo de meninos e meninas que ficam ali para
fazer o ensino médio ou segundo grau. Eles moram no
colégio. Mas não moram em instalaçõezinhas; moram
em instalações que raras universidades podem dizer
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que tem. As pessoas ficam horrorizadas quando eu
digo que precisamos de 8 horas às quatro da tarde,
pois eles têm atividades, não aulas, de oito da manhã
às 22 horas, incluindo aí, obviamente, o período de
lanches diversos, o período de almoço – muito bom,
diga-se de passagem – de atividades esportivas, de
balé, de dança, de arte, tudo de oito da manhã às 22
horas. De 22 horas às 22 horas e 30 minutos, tem um
último lanche e as luzes se apagam para que eles se
preparem para o dia seguinte.
Os professores dessa escola do Sesc ganham
cerca de R$9 mil por mês e mais um apartamento dentro do campus onde está o colégio, onde está também
uma biblioteca que, em breve, atingirá 40 mil exemplares, onde está o restaurante, a quadra de futebol, a
quadra de multiuso, o teatro. Aí moram os professores,
com dedicação exclusiva, com a seleção rigorosa. E
esse conjunto de professores e crianças, adolescentes,
convivem permanentemente durante esse período de
três anos e praticamente todas as horas úteis do dia.
É aí que a gente vê o resultado de uma educação em
que não se faz apenas transmitir algumas aulas mas
uma convivência educacional permanente ao longo
de todo o dia.
Conversei com os meninos quando eles começaram três anos atrás. Vi esses meninos entrando,
dois anos atrás, na primeira série. Conversei com esses meninos da primeira série quando chegaram à
segunda e conversei com os que entravam na segunda. E, agora, conversei com alguns dos meninos que
chegaram à terceira série. E a gente vê a evolução
dessas crianças.
Enquanto nas outras escolas por aí os cursos
de idiomas apenas fazem com que as pessoas aprendam uma ou outra palavra, lá a gente vê crianças que
saíram de pequenas cidades do Brasil e que hoje, no
final, ou melhor, ainda não no final, quando chegam
à terceira série, falam inglês e espanhol. Leram uma
quantidade grande de livros, porque, nesse espaço
de 8 às 22 horas, uma parte é dedicada à leitura; uma
parte é dedicada, Senador, a assistir ao noticiário,
mas com um professor perto, discutindo e debatendo
o que é assistido.
Essa escola existe. Essa não é uma hipótese de
escola que se pensa para o próximo século no Brasil.
Ela existe! Está no seu terceiro ano e acaba de completar, agora, a totalidade dos seus alunos: quase 500.
Cada turma, Senador Duque, tem, no máximo, 15 alunos, quando no Brasil, a gente vê 40, 50 alunos. Cada
turma tem alternativas para aquelas áreas em que os
alunos têm mais habilidades, o que faz com que terminem o ensino médio com um ofício, com a possibi-
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lidade de um trabalho, embora todos eles pensem em
seguir carreira universitária.
Aqui, um detalhe. Quando vou às escolas pelo
Brasil, sobretudo as de qualidade maior, e vejo... Naquela escola, Senador Mão Santa, a que o senhor me
levou no Piauí, em Teresina...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dom Barreto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ...eu
fiz a seguinte pergunta aos meninos e meninas do 3º
ano: O que vocês vão querer? Vão fazer vestibular?
A maioria levantou a mão para advocacia, medicina,
mecatrônica – que hoje todo mundo quer –, relações
internacionais... Nenhum levantou para professor. Na
escola do Sesc, alguns levantam a mão dizendo que
querem ser professores. E esses vão passar em qualquer vestibular que quiserem, porque eles veem a realidade dos professores com os quais convivem, eles
sabem as condições de vida que esses professores têm,
com uma carga duríssima de trabalho e uma exigência
fortíssima de preparação permanente. Eles veem.
Ali, em Jacarepaguá, eu me senti, no primeiro
momento, com uma sensação estranha de que estava
noutro país, quando, na verdade, o orgulho deve ser
dizer “Jacarepaguá é aqui”. Há quem diga que o Haiti
é aqui. É verdade que o Haiti é aqui em muitas coisas,
mas eu descobri que Jacarepaguá é aqui, pelo lado
positivo. Não é apenas na Finlândia que há aquilo. Duvido que na Finlândia haja escolas como aquela. Pode
haver algumas na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas
caríssimas e pagas pelos pais; públicas, não.
Eu vi essas escolas públicas, como já vi escolas
não tão radicais, as 56 ou 58 do Bradesco, que também
são públicas. São mantidas com dinheiro privado, mas
são escolas gratuitas, onde a seleção é feita de maneira
séria. Um dia isso pode ser no Brasil inteiro.
Aí, Senadores, o que mais me pergunto é quanto
custa isso. Eu me nego a falar quanto custa, porque
eu tenho certeza de que não fazer esse investimento
custará muitíssimo mais do que fazer.
Preciso dizer que a família de 80% dessas crianças tem rendimento inferior a cinco salários mínimos.
Ou seja, são de renda baixa. Tem alguns, porém, de
renda alta. Mas sabe qual é a surpresa bonita? É que
ninguém nota quem é de família com renda maior e
quem é de família com renda menor. Ninguém nota,
ninguém sabe, ninguém percebe, porque todos têm
a mesma farda, comem a mesma comida, moram no
mesmo lugar, ali dentro, e porque estudam as mesmas coisas, com os mesmos professores e com os
mesmos livros.
E, finalmente, não há diferença entre ricos e pobres porque as oportunidades que eles terão serão as
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mesmas. Há uma diferença pequena, nas férias. Desses
vinte por cento, é possível que os pais levem alguns
para passar férias na Disneylândia, em Disneyworld,
nessas coisas. Outros precisam de ajuda para voltarem para os seus Estados, como o Amazonas, que é
mais distante, como Roraima. Precisam de ajuda para
voltar nas férias. Essa é a única diferença durante os
momentos de férias. Mas não há diferença no dia a dia
das aulas e não haverá diferença no futuro de cada um
deles, a não ser dependendo do talento, do esforço,
da vocação que seguir.
Jacarepaguá e o Sesc estão mostrando que é
possível. Se custar muito fazer isso para todos no
Brasil, então levará mais tempo para chegar a todos,
mas não será impossível. O que a gente pode discutir
é quanto tempo é preciso, mas não se é possível. É
óbvio que é possível, não em cinco anos, não em dez
anos, talvez não em vinte anos, pois eu ainda acho difícil para o Brasil inteiro, embora já pudéssemos cobrir
boa parte do Brasil, mas em trinta ou quarenta anos
é possível para o Brasil inteiro, se houver a força de
vontade que a gente vê nas pessoas que começaram
aquela escola e que a mantêm até agora, especialmente o Presidente do Sesc, que, em vez de colocar
dinheiro em atividades outras que, muitas vezes, entidades como essa colocam, ele disse “vamos colocar
esses recursos todos numa escola de ensino médio e
trazer para cá crianças do Brasil inteiro, inclusive de
Rondônia, para que vejam o que é uma educação da
máxima qualidade”. Isso já existe, isso é aqui. Do jeito
que se diz que Haiti é aqui, a sensação, em Jacarepaguá, é de que a Finlândia é aqui. Mas é mais do que a
Finlândia, é o Brasil que mostra que pode fazer isso,
ao lado da Cidade de Deus, ao lado de uma área pobre. A gente pode fazer.
Para concluir, Senador, volto a dizer que não vou
dizer quanto custa. Embora eu saiba quanto custa,
não vou dizer, porque ninguém perguntou quanto iam
custar as Olimpíadas quando a gente decidiu trazer.
Ninguém está perguntando quanto custa fazer o PAC,
de onde vem o dinheiro. A gente tem que saber, e eu
aceito responder, é quanto tempo levaria para aqueles quinhentos meninos e meninas se transformarem
em sessenta milhões. É uma diferença grande de quinhentos para sessenta milhões. Quanto tempo leva?
Vamos discutir.
Vai depender da vontade de querer. Vai depender
da disponibilidade de professores que não há no Brasil
na quantidade que a gente precisa. Não é só dinheiro.
Quanto tempo leva? Pode-se conversar. Quanto custa?
Não vou dizer, porque custará muito mais não fazer
um esforço como esse que vejo, desde que começou
a construção.
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Eu fui lá, vi as obras no seu início, vi a inauguração, fui no final do primeiro ano e espero, no dia 11
de dezembro deste ano, estar na primeira formatura
e que, a partir do ano seguinte, em 2011, 2012, 2013,
possamos acompanhar onde vão estar esses meninos
e essas meninas de famílias pobres, de cidades pequenas, de Estados distantes das capitais, mas que
tiveram a chance, a oportunidade de colocarem seus
pés na escada social chamada Escola de Ensino Médio do Sesc, em Jacarepaguá.
Senador Duque, um dia desses, o senhor fez um
belo discurso aqui sobre os Prefeitos do Rio e sobre
o orgulho que tinha de todos eles. Eu quero que o senhor acrescente nesses orgulhos do Rio a Escola Sesc
de Jacarepaguá. Vale a pena, um dia, irmos juntos
para conversar com aqueles meninos e meninas, com
aqueles professores e professoras, com o Dr. Antonio
e vermos que, sim, é possível.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Professor Cristovam Buarque, apresentando
ao País a sua experiência e a sua confiança na melhoria da educação.
Eu queria, nesse debate qualificado...
Professor Cristovam, V. Exª foi interno?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois eu fui.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
morava ao lado da escola.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu fui interno no Colégio Marista... Está ali o Paulo
Duque. E eu estava refletindo: é, realmente, só vai por
aí. Lembro-me que, às cinco horas da manhã, o Irmão
Louis Dubois, francês, dava duas palmadas e a gente
levantava, tinha que tomar banho, aquele negócio. Só
ia dormir às dez horas da noite, em atividade. Aí está...
Sabemos que era um estudo meio elitizado, porque se
estudava no Marista, no Diocesano, no Salesiano ou
no Jesuíta. Mas foi essa elite que desenvolveu este
País. E isso, na visão de V. Exª, tem que chegar a todos. Foi assim que nós, da minha geração, estudamos
e aprendemos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agora, deixe-me eu dizer – perdão aos outros – que
era elitizado do ponto de vista dos pais e mães que
se interessavam por isso, mas não do custo. Sabe por
quê, Senador Mão Santa? Naquela época, pagava-se
muito pouco para estudar nesses colégios particulares
de padres, porque os padres não eram casados, os
padres não recebiam salários, os padres não tinham
casa para viver. Eles faziam aquilo por uma vocação
muito forte e querendo que a gente virasse padre tam-
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bém. Aquilo era parte de um projeto da Igreja. Por que
não há um projeto de Nação? Se havia um projeto da
Igreja que terminou fazendo com que nós dois aqui,
ex-irmãos maristas, do ponto de vista da escola, porque eu também sou marista... Meu pai pagava pouquíssimo; por que eles tinham um projeto de Igreja e
nós não podemos ter um projeto de Nação?
Era muito barato, naquela época, estudar nas
escolas particulares ligadas à Igreja. E foi por isso que
tantos de nós pudemos estudar. Alguns ainda mais,
porque foram para os Seminários, que eram absolutamente gratuitos e com alta qualidade.
Então, essa é apenas uma explicação, mas o
Internato que o senhor ficou não é necessário hoje. O
que a gente vê em Jacarepaguá é mais do que o necessário. Não é necessário Internato. Lá é interno porque
eles quiseram, Senador Raupp, trazer do Brasil inteiro.
Então, para trazer de Rondônia, para trazer do Amazonas tem que ser interno. Mas os do Rio também ficam
internos, e os professores também moram lá dentro
com suas famílias – não como os Irmãos Maristas do
nosso tempo. Então foi preciso o interno, mas não é
preciso mais ser interno. Se a gente fizer muitos desses, não é preciso morar lá. Basta chegar cedo e sair
na hora certa. Não precisa ser às dez da noite.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Sr. Presidente, poderia fazer um rápido aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Há poucos
dias, Senador Cristovam, fiz um pronunciamento aqui
falando da escola integral; que os governos federal,
estadual e municipal deveriam fazer um esforço concentrado e, num prazo de vinte anos, mudar a história
da educação deste País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Isso mesmo, Senador.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Lá em Rondônia, Ariquemes é uma cidade governada pelo Dr.
Confúcio Moura, Prefeito do PMDB, que foi Deputado
Federal por três mandatos, foi Secretário de Estado
da Saúde – isso há vinte anos – e agora governa a
cidade de Ariquemes, já no segundo mandato. Ele foi
reeleito com 72% dos votos, contra o Governo do Estado, contra um grupo muito forte local que governou
Ariquemes por muito tempo. Por quê? Ele implantou lá
vários programas, entre eles a escola integral. O aluno
vai para a escola de manhã, lá ele toma banho, troca
de roupa, almoça e volta, no final da tarde, para casa.
Então, se é proibido ao menor trabalhar, por que ele
não pode ficar na escola integral?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito bem.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Então, como V.
Exª falou, não precisa ser Internato, desde que ele fique
integralmente na escola e só venha no final da tarde
para descansar, para dormir. E brincar? Pode brincar
na escola, pode ter recreação, pode ter esporte, pode
brincar nos finais de semana, no sábado, no domingo.
Dá muito tempo para a criança brincar, para a criança
se divertir e praticar o esporte na escola integral.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
isso mesmo, Senador Valdir Raupp. Já vi essas escolas em outros lugares. Não igual, nenhuma delas,
à Escola do Sesc. Igual a essa não existe no mundo.
Mas já vi muitas.
Recentemente, em Palmas, vi uma escola em que
as crianças têm de ser empurradas para fora às cinco
horas da tarde porque elas não querem sair. É verdade.
Não é brincadeira. Vejam bem, em Palmas, que não é
uma das cidades ricas do País, os pais têm problemas
quando as crianças ficam doentes para segurá-las em
casa, porque elas querem ir para a escola mesmo doentes, quando não é uma doença grave.
Agora, a gente tem que fazer com que isso seja
no Brasil inteiro e não apenas em casos específicos,
seja de escolas, seja de uma cidade. E aí só há um
jeito: federalizar a educação de base. Não podemos
deixar que a criança que nasça na cidade de Ariquemes tenha essa sorte, que as que entraram no Sesc
tenham essa sorte e que as outras fiquem de fora. Só
com o Governo Federal assumindo a educação.
E aí não há dúvida, é preciso ter um Ministério da
Educação de base. Enquanto o Ministério da Educação
cuidar do ensino superior e da educação de base, ele
só vai dedicar-se à educação superior, porque tem força
de pressionar, porque tem sindicatos, porque o reitor
estudou com o ministro, abre a porta e entra. O pobre
professorzinho, diretor de uma escolinha, não entra.
Só com a federalização, por meio de um Ministério de
Educação de base, o que não é nenhuma novidade.
Isso é o que acontece em todos os países do mundo
que dão certo hoje.
O Senador Mão Santa conheceu aqui um representante da Espanha. Ele é presidente de uma dessas
unidades, que são quase que países independentes,
falam línguas diferentes, têm presidentes, tudo isso,
mas a educação é a mesma no país inteiro, o salário
é o mesmo no país inteiro. O idioma é diferente, mas
a escola é igual no país inteiro.
A gente tem que fazer isso. Para isso é preciso
um Ministério da Educação de base; para isso precisa o Governo Federal deste País dizer: a carreira do
professor é nacional. A qualificação das edificações e
dos equipamentos, isso tudo é definido pelo Governo
Federal. Agora, o prefeito teria a liberdade de adminis-
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trar, como têm os reitores das universidades federais, e
teriam liberdade pedagógica os professores para não
ficarem dependendo daqui da capital do País, no que
se refere às suas normas.
Eu agradeço o seu comentário, o aparte do Senador Raupp...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu queria perguntar algo a V. Exª. A gente chamava
de banca de horas de estudo. Quanto nessa escola
tinha? Porque no meu tempo...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Banca...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Banca de horas de estudo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – De
estudo? Fácil! Somando o tempo de almoço, jantar e
lanche, de 8 às 22.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eles saem às 22 horas?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não saem, eles dormem lá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então é um Internato.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
um Internato perfeito, com belos alojamentos de três
em três alunos. No seu tempo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Porque, no meu tempo, às 5 horas da manhã o Louis
Dubois batia palmas e tinha que acordar, ia para o
banho. Estudava de 5h30 às 6h30 e comia à 1 hora
da tarde. Aí tinha um período de 7 às 12, o sujeito...
Aí depois almoçava de 1 hora às 2 horas, e jogava esporte às 2 horas. Aí, de 3h30 às 5h30, banca. Cantava
ali. De 6h30 às 8h30, banca. Então, dava 6 horas de
estudo, fora as aulas.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Leitura. Banca. Dá mais do que isso, se somar tudo,
incluindo esporte, as oficinas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, eu estou falando só...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
De banca.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
CDF que chamava.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mas,
além dessas 6 horas, havia horas de leitura. Ficava lá,
lendo mesmo. Via filmes. Ficava lá vendo filmes, que
são importantes para o desenvolvimento cultural, e sob
orientação. Isso é possível, Senador Mão Santa. Isso
é possível. O tempo é que a gente precisa analisar
quanto. Quando se pergunta se é possível, não pergunte quanto custa; pergunte quanto tempo demora.
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Porque, se der pouco dinheiro, demora muito; se der
muito dinheiro e outros recursos, se faz rápido.
No Brasil não vai ser rápido, mas é possível.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ô,
Raupp, V. Exª poderia ceder ali – S. Exª tem um avião?
V. Exª vai viajar agora à noite?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Às 19
horas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
V. Exª vai viajar a que horas, Paulo Duque?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Amanhã? Então, o Raupp está como... Mas eu estava
preocupado com o Duque.
Valdir Raupp, que lidera a Maioria; em seguida, o
Paulo Duque; e, como último orador inscrito – os últimos serão os primeiros, está na Bíblia –, o João Pedro,
que é a grandeza do Amazonas. Aliás, é do tamanho
do Brasil esse João Pedro.
Com a palavra o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança da Maioria. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, quero parabenizar o
belo pronunciamento do Senador Cristovam Buarque,
esse mestre em educação, de brilhantes ideias para
a educação brasileira, e cumprimentar as Srªs e os
Srs. Senadores.
Sr. Presidente, entre os dias 10 e 22 de janeiro,
integrei missão oficial brasileira que esteve na China
para tratar de cooperação bilateral no setor de transportes, mais especificamente no setor ferroviário. Ao
lado dos Deputados Jaime Martins, Mauro Lopes,
Leonardo Quintão, Vanderlei Macris, Wellington Fagundes e Marinha Raupp; do diretor-geral da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Bernardo
Figueiredo; Dr. Marcelo Perrupato, Secretário do Ministério dos Transportes, representando o Ministro Alfredo
Nascimento; do superintende da Área de Estruturação
de Projetos do BNDES, Henrique Amarante da Costa
Pinto, pudemos empreender uma série de importantes
visitas técnicas naquele país.
Na ocasião, cumprimos extensa agenda visando
conhecer o sistema ferroviário chinês. Vale a pena frisar
que os chineses detêm valioso know-how na construção de grandes ferrovias. Além disso, sua engenharia
desenvolveu soluções para uma topografia bastante
diversificada, marcada por irregularidades e afetada por
grandes diferenças de clima, solo e altitude. Visitamos,
entre outros compromissos, o Centro de Comando do
Ministério de Ferrovias, a Estação Ferroviária de Pequim, o sistema de transporte metroviário, fábricas de
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locomotivas, o sistema de integração modal e o trem
de alta velocidade entre Pequim e Tianjin.
De Tianjin, nós fomos a Guangzhou e, de Guangzhou, a Xangai. Iríamos voltar de trem para Pequim,
mas levaríamos dez horas, porque a ferrovia de alta
velocidade de Xangai para Pequim ainda não está
pronta. Vai ficar pronta no ano que vem: serão mais
1.300 quilômetros de trem-bala. Esse trem vai andar
a mais de quatrocentos quilômetros por hora, Sr. Presidente.
Visitamos empresas estatais chinesas. Tivemos
reunião com o Ministro das Ferrovias – lá existe um Ministério que só cuida de ferrovias. Uma dessas empresas estatais que só constrói ferrovias tem duzentos mil
funcionários e três mil engenheiros. Eu fui informado de
que, na sede do Dnit – órgão que cuida do transporte
nacional – aqui em Brasília, só há noventa engenheiros. Uma única empresa da China tem duzentos mil
funcionários e três mil engenheiros. E não é a única:
há outra um pouco menor, mas com números também
bastante exagerados. Tivemos, ainda, reunião com o
prefeito de Pequim para discutir o sistema de metrô
na capital da China, em Pequim.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, tal como o saudoso
Senador Alberto Silva, nosso ex-colega nesta Casa
que faleceu há pouco tempo, com quase 90 anos,
sou um entusiasta das ferrovias. Sabemos todos que
não há país desenvolvido no mundo que não possua
sistema ferroviário extenso e eficiente. Por meio dos
trilhos é possível deslocar enormes cargas a um custo
relativamente baixo.
Quanto a um item basilar, como o consumo de
combustível, as estradas de ferro têm o triplo da eficiência energética do transporte rodoviário.
Convém, ainda, lembrar que a tecnologia empregada na construção de locomotivas tem-se aprimorado ao longo dos anos. Há cálculos que estimam,
por exemplo, a melhoria de sua eficiência energética.
Desde 1980, houve 72% de incremento. A capacidade
média dos vagões de carga também subiu, em quase
20% nas últimas duas décadas.
O aumento da velocidade: hoje um trem de alta
velocidade pode andar a mais de quatrocentos quilômetros por hora. Os trens de carga na China estão sendo
reformados, as ferrovias estão sendo modernizadas,
os trens de carga já andam a duzentos quilômetros por
hora. As nossas locomotivas, os nossos trens, andam
a quarenta quilômetros por hora, no máximo a sessenta quilômetros por hora. Tínhamos aproximadamente
trinta mil quilômetros de ferrovias, mas hoje só temos
dez mil quilômetros em operação, em funcionamento.
Enquanto isso, a China está estendendo ferrovias pelo
país inteiro. Barack Obama esteve recentemente na
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China e, vendo aquela revolução na área do transporte
ferroviário, disse que a China está fazendo uma revolução no transporte ferroviário que o mundo ainda não
conhece, Senador Paulo Duque. A China está no topo
do mundo hoje na área do transporte ferroviário.
Infelizmente, no entanto, no Brasil há uma hipertrofia do sistema rodoviário, com repercussões
negativas para o desenvolvimento de outros modais.
A falta de investimentos perdurou por muitos anos,
conduzindo nossa malha ferroviária à obsolescência.
Repito: isso aconteceu por absoluta falta de investimentos nessa área.
Esse é um problema que tem me preocupado sobremaneira. Fui relator-revisor da Medida Provisória nº
427, de 2008, que versava sobre o sistema ferroviário
nacional, e pude contribuir para a melhoria e ampliação do seu escopo.
Sr. Presidente, além do aprofundamento das
discussões sobre o sistema de alta velocidade, outros
assuntos de interesse brasileiro foram tratados pela comitiva, como a construção da Ferrovia Tanscontinental,
que sai lá do norte fluminense, da Baixada Fluminense,
passa por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e entra
em Rondônia.
Sr. Presidente, a Ferrovia Transcontinental é uma
obra de elevada importância econômica e estratégica
que irá singrar praticamente todo o território pátrio, ligando os portos brasileiros aos peruanos, o oceano
Atlântico ao oceano Pacífico, gerando enorme economia
em fretes internacionais. Saindo do norte fluminense,
os trilhos cortarão os Estados de Minas Gerais, Goiás,
Mato Grosso, Rondônia e Acre.
Quando chegou aqui, essa medida provisória só
tratava dessa ferrovia até Vilhena, na entrada do meu
Estado, Rondônia. Eu ampliei esse projeto, e o Presidente Lula o sancionou da forma como o relatamos:
passando por Vilhena, por todas as cidades ao longo
da BR-364, em Rondônia, chegando a Porto Velho,
indo a Rio Branco, Cruzeiro do Sul e interligando as
ferrovias peruanas para fazer essa ligação do oceano
Atlântico ao oceano Pacífico.
Senhoras e Senhores, os resultados obtidos pela
missão foram mais do que positivos. Os chineses demonstraram grande interesse no projeto – e não é para
menos: somos um grande produtor de commodities
agrícolas e minério de ferro, e a China é hoje o grande
importador mundial desses produtos brasileiros; aliás, é o número um do mundo em importação de soja
e minério de ferro. Em complemento, o país asiático
dispõe de capitais e de recursos tecnológicos mais
do que suficientes para levar a cabo o projeto em associação com os brasileiros. As autoridades chinesas
chegaram, inclusive, a propor o desafio de fazer essas
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obras em um prazo recorde de apenas dois anos. Eles
estão tratando também, neste momento – deve haver
uns trinta engenheiros técnicos chineses no Brasil –,
do projeto do trem-bala, do trem de alta velocidade do
Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Essa ferrovia,
deveria ficar pronta até a Copa do Mundo, em 2014,
mas nós já sabemos que será praticamente impossível
isso acontecer, a não ser que os chineses peguem,
com a vontade que eles estão, e construam isso em
apenas dois anos. Acho, porém, pouco provável que
isso aconteça. Mas em 2016, com certeza absoluta,
a ferrovia de alta velocidade do Rio de Janeiro, São
Paulo, e Campinas deverá estar pronta.
Havendo interesse e boa vontade de ambas as
partes, creio existirem possibilidades reais de acordo
em um curto prazo. Essa é, também, a opinião do Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
Bernardo Figueiredo: “O projeto dessa ferrovia já está
sendo executado e vejo com muito entusiasmo a concretização desse negócio entre Brasil e China ainda
este ano”.
Claro que empresas de outros países estão interessadas em construir ferrovias no Brasil, como a
Alemanha, o Japão e outros, mas, neste momento, é
preciso levar em consideração que a China desenvolveu tecnologias avançadas e que constrói rapidamente
essas ferrovias.
Srªs e Srs. Senadores, a Ferrovia Transcontinental
é uma obra capaz de aprimorar a logística de transporte no País, desafogando o tráfego de caminhões em
muitas estradas brasileiras, unindo diversos Estados da
Federação, aproximando-nos das grandes rotas marítimas internacionais e favorecendo, ainda, a integração
sul-americana. Pela relevância do tema, Sr. Presidente,
peço que todos acompanhemos com redobrada atenção o andamento das negociações, das parcerias para
a construção dessas ferrovias no Brasil.
Era o que tinha a relatar a V.Exª, às senhoras e
aos senhores. Agradeço pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o relato do nosso Senador Valdir Raupp sobre
sua ida à China. É necessário lembrar que nós somos
190 milhões de habitantes e que eles são 1,9 bilhão.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Um bilhão e trezentos milhões de chineses, praticamente
sete vezes a população do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sete vezes!
Agora convidamos para usar da palavra o Senador Paulo Duque, que representa o PMDB do Rio
de Janeiro.
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Sem dúvida, é uma das figuras que traz mais
experiência para esta Casa, fortalecendo a democracia.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, nós todos já estávamos com saudades de V. Exª na tribuna presidencial. Quero dizer isso
com absoluta franqueza e segurança.
Os Deputados perguntavam ainda: “Ele não vem
mais presidir? Onde ele está?” Todo o mundo estava
procurando a sua voz autorizada de Presidente.
Essa é a homenagem que o Rio de Janeiro presta
inicialmente a V. Exª. Aliás, a segunda homenagem é
dizer que o Piauí já teve dois Prefeitos da cidade do Rio
de Janeiro e um Governador. V. Exª seguramente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Governador é o Moreira Franco.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Sim. E os
Prefeitos? Vou dizer a V. Exª, até marquei aqui: hoje é
nome de rua. V. Exª já passou por lá muitas e muitas
vezes, porque é perto da Cruz Vermelha – rua Henrique Valadares.
O Dr. Henrique Valadares já foi Prefeito do Rio de
Janeiro e é do Piauí. E o outro do Piauí? V. Exª talvez
não se lembre, porque era muito jovem ainda. Mas
o outro do Piauí, meu caro Presidente, era o Coelho
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Conheci.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Também
conheceu. Imagine mais! Que o Rio de Janeiro jamais
teve um prefeito carioca. Eu estou repetindo praticamente um discurso que fiz outro dia, porque esse programa é visto por milhões de pessoas no Brasil e até
no exterior. E quando eu afirmei isso, eu estava me
referindo a 54 prefeitos do Rio de Janeiro e nenhum
deles carioca. E nenhum deles preso, nenhum deles
encarcerado, com exceção de um.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quero fazer uma pergunta a V. Exª que sabe tudo ou
quase tudo.
Em frente a Buenos Aires nós temos aquela cidade, hoje é uruguaia, Colônia do Sacramento, e naquele
tempo ela era de Portugal, no Tratado de Tordesilhas.
Então, foi criada por um prefeito do Rio de Janeiro. O
senhor sabe qual é?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois aquela cidade tem escrito: foi criada pelo Prefeito
do Rio de Janeiro. Era aquele Tratado de Tordesilhas
que dividiu o mundo em português e espanhol.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, éramos portugueses, e o Prefeito do Rio de
Janeiro que mandou construir esta cidade Colônia do
Sacramento.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – E quem
era?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não sei o nome, não estou recordado.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Então,
vamos descer só para os que conheço. Eu citei os 54
prefeitos do Rio de Janeiro, nenhum deles foi encarcerado, nenhum deles foi preso, cumpriram os seus
mandatos. Só um foi preso por motivos ideológicos.
Aí não vale. Sabe quem foi? Médico como V. Exª, Dr.
Pedro Ernesto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ah, ele era médico? Pensei que ele era engenheiro,
porque tem tanta obra dele.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não, o
filho dele é que era engenheiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem um hospital Pedro Ernesto no Rio de Janeiro.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Hospital
Pedro Ernesto e tem...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
filho é engenheiro, não é?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – O filho é
engenheiro.
E tem mais: a Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro chama-se Palácio Pedro Ernesto. Ele esteve
quatro anos preso, porque se envolveu na intentona
comunista de 1935. Ele fazia parte da Aliança Nacional
Libertadora, era daquela esquerda intelectualizada. Mas
foi um grande prefeito. Mas um dia teve que ser preso.
E mais; foi preso por um antigo Senador, que era chefe
de polícia no Rio de Janeiro, Filinto Müller, que honrou
este Congresso. Ele cumpria ordens, não prendeu porque quis. Ele cumpria ordens do governo.
Então, veja V. Exª aqui é aquilo que V. Exª diz
sempre...
O SR. PRESIDENTE (Mão santa. PSC – PI) –
Filinto Müller é mato-grossense, não?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Matogrossense, chefe de polícia, não era o prefeito. Eu estou falando de prefeito. Mas eu não quero repetir muito
o discurso que fiz recentemente em homenagem a V.
Exª, quando eu citei esses dois do Piauí. E eu sei que
V. Exª gostou disso: um governador do Piauí no Rio de
Janeiro, já na fusão; dois prefeitos do Piauí na cidade
do Rio de Janeiro. Garanto que não houve nenhum
carioca em prefeituras do Piauí.
O que eu queria dizer hoje, Presidente, já que
estou sendo figuramente ouvido por dezenas de Se-
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nadores e por milhões de brasileiros em todo o Brasil,
é que o Rio de Janeiro também não conseguiu ainda
eleger nenhum Presidente da República. Talvez o Senador João Pedro até estranhe, mas nós, do Rio de
Janeiro, ainda não conseguimos ter nenhum Presidente da República, nem o Rio, nem o Amazonas, nem o
Pará. Mas Alagoas já teve dois: Marechal Deodoro da
Fonseca, que tem belíssimo monumento...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chegou o Heráclito, que sabe de tudo. Acho que Fernando Henrique Cardoso é carioca, nasceu no Rio.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Isso é
outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
o Fernando Collor também não nasceu no Rio?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não vamos confundir a linha filosófica deste discurso. Estou
dizendo que Alagoas deu Deodoro da Fonseca, que
proclamou a República – V. Exª sabe melhor história
do que eu – e foi homenageado com um belíssimo
monumento na Praça Paris.
E o segundo alagoano, quem foi? Floriano Peixoto, que o substituiu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Marechal de Aço.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – O grande
Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Todos os dois foram
Presidentes da República, e eram de Alagoas.
Vamos agora para São Paulo e Minas. São Paulo
é poderoso por isso, logo no início, teve um Prudente
de Moraes. E teve Campos Salles e Rodrigues Alves,
um atrás do outro: São Paulo, São Paulo, São Paulo.
E Rio de Janeiro, nada. E Amazonas, nada.
Depois, veio Minas Gerais. Estou falando de 1906
a 1909: Affonso Penna, que teve como seu Ministro da
Guerra o Marechal Hermes da Fonseca, futuro Presidente da República. Após ele, e até agora, não surgiu
Rio de Janeiro. Nilo Peçanha era do antigo Estado do
Rio de Janeiro e não tem nada a ver com a cidade do
Rio de Janeiro. Ele apenas foi Vice-Presidente, que
substituiu o Presidente por algum tempo: nove meses.
Depois disso, Hermes da Fonseca, gaúcho, foi Ministro
da Guerra de Affonso Penna.
Depois do Rio Grande do Sul, chegou a vez novamente de Minas Gerais, com Wenceslau Braz. Sigo
em frente, meu caro João Pedro, sem ainda poder citar
nem Amazonas nem Rio de Janeiro.
Delfim Moreira, Minas Gerais. Epitácio Pessoa se
elegeu contra Rui Barbosa e ele estava fora do País,
representando nosso País na Conferência de Haia, na
Conferência de Versalhes, logo depois da guerra.
Então, disputou o pleito contra Rui Barbosa o
Epitácio Pessoa. Em seguida, Arthur Bernardes. Foi
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um grande Presidente, eu o conheci, grande patriota.
As riquezas nacionais, o minério de ferro sobretudo, e
o petróleo tiveram nele um grande defensor.
Até agora, Senador João Pedro, o Amazonas
não aparece, nem o Rio, na Presidência da República.
Estamos avançando. Depois vem um paulista de novo,
Washington Luís. Esse aí, Presidente, acredite, era um
paulista de Macaé, porque ele nasceu em Macaé. Foi
embora muito cedo para estudar fora, acabou fazendo política em São Paulo, onde foi tudo, foi prefeito de
uma cidade do interior, prefeito da Capital, deputado
federal, representando aquele Estado.
Aí ocorre a Revolução de 30, em que, enquanto
não se decidia o lado do vencedor, uma junta militar
foi depor o Presidente, que só saiu na companhia de
Dom Jaime Câmara, e ficou 24 horas no Forte de Copacabana. Quando V. Exª voltar ao Rio de Janeiro – e
vai sempre a Copacabana –, visite aquele forte, e está
lá a sala com o dístico: “Aqui esteve preso por 24 horas o Ex-Presidente Washington Luís”. Rio de Janeiro
e Amazonas nem aparecem por aqui.
Getúlio Vargas assume, passa por um grande período em que o Brasil mudou. A primeira fase foi antes
e depois de Getúlio Vargas. Um grande Presidente,
sem dúvida, um homem de muito valor, enfrentou no
seu governo grandes crises, violentas crises, as mais
diferentes.
Inclusive, nesse período, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em que vários generais de prestígio
fizeram questão de participar porque íamos lutar contra países totalitários, com regime político totalitário. E
havia grande esperança nesses generais de serem um
eventual substituto, ou possível substituto, ou provável
substituto do Presidente Getúlio Vargas.
Os militares brasileiros foram à guerra para derrubar, derrotar países totalitários. Mas acontece que,
com a vitória dos aliados, consequentemente do Brasil,
em 29 de outubro... Ô Presidente do Piauí, V. Exª gosta
de história, esta data é importante – 29 de outubro de
1945 – é uma data que tem um significado estranho na
história do Brasil, porque não há nenhum documento,
não existe um ato formal.
Existe, sim, a vontade dos generais, reunidos no
Palácio da Guerra, que mandam. Um seu representante foi um general também, que esteve na guerra,
chamado Cordeiro de Farias, juntamente com um exMinistro que era conhecido dos dois, das duas partes.
Era o Ministro Agamenon Magalhães, que, junto com
Cordeiro de Farias, vai ao Palácio Guanabara para
anunciar ao Presidente que ele estava deposto. Foi
deposto, mas já com uma eleição marcada para o dia
2 de dezembro. Estou falando do dia 29 de outubro.
Com eleição marcada para o dia 2 de dezembro. Fo-
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ram depor o Presidente, e ele foi deposto. E agora?
Quem iria substituí-lo, se não havia vice-Presidente,
se não havia Presidência de Congresso, se não havia
Congresso, se não havia Câmara de Vereadores, se
não havia nada?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
José Linhares.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Exatamente. Todo o poder ao Judiciário. Todo o poder. Está
vendo? É bom a gente falar com pessoas que conhecem o assunto. José Linhares! Por que isso?
Porque os dois candidatos militares, Eurico Gaspar Dutra e Eduardo Gomes já estavam lançados e
concordaram que todo o poder estava com o Judiciário para fazer a eleição. E não o General Ministro da
Guerra de então, que era o General Góes Monteiro,
do Rio de Janeiro. E não ele. Realizou-se a eleição. Aí
é que entra, Senador João Pedro, Mato Grosso. Pela
primeira vez, Mato Grosso teve a sua chance de ter um
presidente. Só Mato Grosso? Apenas Eurico Gaspar
Dutra, o general? Não, não, não.
Estou me demorando, sei que estou me demorando, mas daqui a pouco saio daqui.
Houve outro mato-grossense também: João Carlos. E ele é o Caifaz. Não só Eurico Gaspar Dutra, como
ainda Jânio Quadros, ambos de Mato Grosso.
Mas já vou encerrar este pronunciamento porque os meus colegas estão ansiosos para estar aqui
na tribuna. Reconheço que V. Exª foi pródigo em prorrogar o meu tempo.
Agora já decidi o seguinte: faço os meus discursos
em dois capítulos. Então, termino aqui o capítulo 1, na
Revolução de 30, na eleição democrática do dia 2 de
dezembro de 1945. E amanhã quero ver se aparece o
Rio de Janeiro ou aparece o Amazonas na Presidência da República. Não tenho esperança que isso tenha
acontecido. Não tem Fernando Henrique Cardoso, não
tem João Figueiredo. Não basta ter nascido só, tem
que ter vivido, tem que ser político do Estado, senão
não chega lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, pela
tolerância.
Quantos minutos falei hoje?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Somente 23 minutos.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não está
mal.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª acaba de orientar este País, Senador Paulo Duque. Quando se fala aqui em intervenção da Guana-
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bara, eles precisariam aprender com V. Exª. V. Exª foi
buscar na história, a história, que é para nos guiar. A
dificuldade quando terminou a guerra, e Getúlio Vargas
foi deposto, aqueles homens tiveram a sabedoria de
não estuprar a Constituição. Foram buscar a cadeia de
poder constitucional – José Linhares – que promoveu
uma eleição democrática. Então, falar em intervenção
é um estupro da Constituição. No passado, fomos buscar. Eles tiveram sabedoria. José Linhares promoveu
uma eleição democrática entre dois militares e continuou a democracia.
Então, agora, no Distrito Federal, é a mesma
coisa, passa pela cadeia do poder da Assembléia Legislativa estadual, mas passa pelo Poder Judiciário.
Quer dizer, é estuprar e desmoralizar o Poder Judiciário, que ele faz parte da cadeia constitucional. E José
Linhares era cearense.
Pela ordem, Senador Magno Malta.
Pela inscrição, é o Senador Heráclito Fortes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito
rapidamente enquanto o Senador Heráclito se dirige
à tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ele
chega ligeiro porque agora ele está magérrimo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É! É
verdade, está esbelto.
Sr. Presidente, eu quero fazer um registro muito
importante. Primeiro cumprimentando o Procurador
Geral do Estado do Piauí, que denunciou o Prefeito
de Sebastião Rocha. Quero cumprimentar porque sei
da dignidade do Desembargador que vai aceitar a
denúncia desse Prefeito de Sebastião Rocha, que é
pedófilo e que foi pego novamente com outra criança.
E a esposa, que veio aqui mentir na primeira vez, se
convenceu agora e foi embora. Eu quero cumprimentar
esse Procurador, abraçando-o.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro
muito importante a respeito do pré-sal. No meu Estado,
já começaram as perfurações para extração de petróleo;
os testes foram feitos lá. Três Estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas; e o meu Espírito Santo vai
arcar com a degradação ambiental. É legítimo que os
Estados queiram partes iguais no bolo da divisão dos
royalties do pré-sal. Discutir o futuro nós concordamos,
não concordamos que nós sejamos penalizados pelo
passado do passivo ambiental que nós temos, porque
recebíamos royalties e continuamos recebendo.
Eu gostaria de dizer ao nosso querido Líder
do Governo, Romero Jucá, que está ausente – mas
a assessoria dele deve informar – e por quem eu
tenho o maior respeito, que tive informação do Senador Marcelo Crivella de que, numa reunião com
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o Ministro Lobão e alguns outros Ministros e Senadores, discutindo a votação do pré-sal nesta Casa,
o Líder usou a palavra e disse: nós vamos aprovar
de qualquer jeito.
Senador Romero Jucá, não vai aprovar de qualquer jeito, não. V. Exª não vai atropelar o Espírito Santo. Nós temos um passivo ambiental. Os Estados que
vão extrair o pré-sal ficarão com o passivo ambiental
e responderão por ele.
Um passivo ambiental pelo qual os outros Estados
que serão beneficiados não vão responder.
Então, com muita tristeza, se o Senador Romero
Jucá disse isso e deu essa palavra ao Ministro, para
satisfazer o coração do Ministro, ou ao Presidente Lula,
lamentavelmente, Senador Romero Jucá, atropelar o
Espírito Santo V. Exª não vai.
O Espírito Santo tem três Senadores, o Rio tem
três Senadores, Minas Gerais tem três Senadores
e São Paulo também. Mas como o Senador Mercadante e o Senador Suplicy, ambos de São Paulo, são
do partido do Presidente e podem não ter a mesma
visão que nós – mas penso que antes do partido a
visão deles é São Paulo –, quem sabe, teremos nove
Senadores para colocar aqui as nossas barricadas,
as nossas trincheiras para uma nova discussão, para
entender o passivo ambiental e não penalizar os Estados que já extraem petróleo, e cujos Municípios sobrevivem dos royalties, para penalizá-los por aquilo
que já receberam em nome daqueles que vão passar
a receber agora.
Esse é o recado que estou mandando, Sr. Presidente, ao Senador Romero Jucá, ao Ministro de Minas e Energia, por quem tenho o maior respeito, e ao
Presidente da República.
Essa história de que vamos atropelar, vamos
atropelar. Ninguém vai atropelar ninguém aqui!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Magno Malta, desculpe-me interrompê-lo. Eu
peço um instante, porque pode chegar o Valter Pereira, que é um regimentalista, e eu tenho que ler isto
antes das 18h30.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes da pauta de hoje para a próxima sessão deliberativa ordinária.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 469, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 469, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da
Saúde e dos Transportes, no valor global de
dois bilhões, cento e sessenta e oito milhões,
cento e setenta e dois mil reais, para os fins
que especifica.
(Lida no Senado Federal no dia 22-12-2009)
Relator revisor: Senador Geovani Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 2011-2009)
Prazo final prorrogado: 15-3-2010
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 470, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de
2009; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 470, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009) Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 2811-2009)
Prazo final prorrogado: 23-3-2010
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 471, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 471, de 2009, que altera as Leis
nºs 9.440, de 14 de março de 1997, e 9.826,
de 23 de agosto de 1999, que estabelecem
incentivos fiscais para o desenvolvimento regional.
(Lida no Senado Federal no dia 22-122009) Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 1702-2010)
Prazo final prorrogado: 2-5-2010
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
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Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica, e dá
outras providências.
(Sobrestando a pauta a partir de 19-122009).
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:

Março de 2010

(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo
como primeiro signatário o Senador Tião Viana,
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Constituição Federal, para permitir a Deputados Federais e Senadores o exercício de cargo de professor
em instituição pública de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
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como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
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e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuficientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
16
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
17
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que
dispõe sobre a prestação de serviços de
psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.
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Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de
Subemenda; e
-de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre o
Projeto): favorável ao Projeto e a
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
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Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que define prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta; e
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
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rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 -Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgão e
entidades federais e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
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rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notificação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especifica.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
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de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições profissionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
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que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho -CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de
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permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que institui
o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas específicas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deficiência e pessoas
obesas e dá outras providências.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da profissão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
-de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
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somanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
-Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que fixa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
48
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tri-
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bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
49
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e
143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipifica as
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar

Março de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipificar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráfico
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
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54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a fixação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com voto em separado do Senador Sadi
Cassol.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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

05656

Sexta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
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de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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;
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– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
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Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 269, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Jefferson Peres, que acrescenta
a alínea j ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
a inelegibilidade, nas eleições subsequentes, do
parlamentar que renuncie ao mandato e do chefe
do Poder Executivo que, réu de processo crime
de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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,
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com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -33113325/3572/7279
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade
das matérias que tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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;
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– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegível o candidato que tenha parentes
ocupantes de cargos comissionados, na mesma
circunscrição e estender aos parentes próximos
as condições de inelegibilidade aplicáveis aos
agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
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381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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 inelegi-
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bilidades, prazo de cessação e determina
outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Valter Pereira, que altera a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para condicionar a suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do
órgão competente para rejeição das contas,
de ação que questione a legalidade dessa
deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
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que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especifica, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável, com as Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
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Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE
(Substitutivo), que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen):
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda
que apresenta.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições financeiras na concessão de financiamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta;
com abstenção do Senador Antonio Carlos
Valadares.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
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79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 190, de 2007, de autoria da Senadora
Maria do Carmo Alves, que altera a Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984, para prever o exame criminológico para progressão de regime, livramento
condicional, indulto e comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oficiais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
82
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 8, de 2010, do Senador Acir Gur-
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gacz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 319, de 2009, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (regulamenta a profissão
de motorista).
83
REQUERIMENTO Nº 9, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 9, de 2010, do Senador Renato Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
84
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 10, de 2010, do Senador Renato
Casagrande, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 319, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 91, de 2003; e 271, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mais um expediente antes de prorrogar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 66, de 2010 (nº
51/2010, na origem), do Presidente da República, solicitando seja atribuído regime de urgência nos termos
do § 1º do art. 64 da Constituição Federal ao Projeto de
Lei da Câmara nº 309, de 2009, que autoriza o Poder
Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás
Natural S.A. – PETRO-SAL e dá outras providências.
A matéria passa a tramitar, a partir desta data,
em regime de urgência constitucional, com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art.
64, § 1º, da Constituição Federal, combinado com o
art. 375 do Regimento Interno.
A Presidência comunica que a proposição foi lida
em 27 de novembro passado e despachada, naquela
oportunidade, às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; de Assuntos Econômicos, e de Serviços
de Infraestrutura.
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A matéria será apreciada simultaneamente pelas citadas Comissões, podendo todos os Senhores
Senadores, no período de 5 a 11.03.2010, oferecer
emendas perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo prazo único de cinco dias úteis
de acordo com o art. 122, II, “b”, combinado com o
art. 375, I, do Regimento Interno, findo o qual, sendo apresentadas emendas, as mesmas deverão ser
encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa, a fim de
serem publicadas no Diário do Senado Federal e em
avulsos para distribuição às Srªs e aos Srs. Senadores, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agradeço a paciência. Agora, prorrogo a sessão por
mais uma hora.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Posso
encerrar, Sr. Presidente? Só vou encerrar, dizendo que
nem tudo é ruim em Brasília. Esse povo, de bem. Há um
escândalo em cima da cidade, mas há uma pérola em
Brasília chamada Paulo Thiago, um policial do Bope,
um vencedor. E quero abraçá-lo, até porque falei com
ele e com seu comandante hoje à tarde.
Um vencedor, virou um cidadão do mundo, um
orgulho do Brasil. Acabou de vencer a sua última luta
no Ultimate Fighting, nos Estados Unidos, um guerreiro da Polícia Militar de Brasília, um orgulho para as
crianças, para os jovens, uma figura limpa, longe das
drogas, uma figura exemplar, o querido Paulo Thiago.
Brasília tem muita pérola, muita coisa bonita também
a despeito desse escândalo horroroso que cerca esta
cidade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Na tribuna, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer
um registro neste final de tarde. Amanhã, Senador
Mão Santa, estarão completando cinco meses do falecimento do Padre Pedro Balzi, que ocorreu em 5 de
outubro de 2009, em Teresina.
O Padre Pedro Balzi, como todos conheciam, era
uma extraordinária figura humana, de origem italiana;
escolheu o Piauí como a sua trincheira de luta na defesa dos carentes, dos desassistidos, dos desviados
do caminho, dos viciados, dos drogados.
Tive com ele uma convivência de quase 20 anos.
Sou testemunha da sua luta, do seu desprendimento
e, acima de tudo, do seu espírito de bondade. Religioso extraordinário, que deixou, na Paróquia da Vila
da Paz, uma obra social que merece a admiração de
todos os piauienses.
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Amanhã será celebrada, na Paróquia, missa em
sua homenagem. Eu, na impossibilidade de comparecer, já pedi a minha irmã Zélia que me representasse – também grande amiga do Padre Pedro – nessa
solenidade.
Mas quero aproveitar para registrar que Dom
Sérgio da Rocha, nosso Arcebispo Metropolitano de
Teresina, nomeou, para substituir Padre Pedro na sua
tarefa fantástica, o Padre Daniel do Nascimento Rodrigues, que é de Teresina. Ele era auxiliar da Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima e, a partir do dia 14 de
fevereiro, assumiu as funções de continuar os trabalhos
fenomenais, fantásticos, iniciados pelo Padre Pedro.
Mas quero registrar, também, a chegada a Teresina, procedentes de Bergamo, na Itália, de 14 membros da Associação de Amigos do Padre Pedro Balzi,
que fazem uma visita anual ao Piauí, capitaneados por
Oreste Fratus. Eles estão no Piauí dando andamento
a obras naquela comunidade, financiados por aquela
Associação, para detectar outras carências, bem como
acompanhar o desenvolvimento do Projeto Esperança,
que trata da adoção a distância.
E o mais importante é afirmar que a Associação
mantém o propósito de continuar assistindo a Vila da
Paz, numa homenagem póstuma ao amigo Padre Pedro Balzi.
Faço questão, para registro nos Anais desta Casa,
de nominar a relação dos italianos que se encontram
no Piauí. Veja bem, Senador Mão Santa, o que é a
caridade, o espírito de fraternidade dos homens: deixaram a Itália, as belezas da Europa e se dirigiram todos ao Estado Piauí, a uma comunidade pobre como
é a Vila da Paz.
São eles, capitaneados por Oreste Fratus... Oreste
Fratus era uma figura ligadíssima a Padre Pedro. Testemunhei o acompanhamento do Oreste... Nos últimos
momentos de vida do Padre Pedro, ele se deslocou
da Itália e ficou lá em Teresina. Era uma figura de uma
dedicação e de uma amizade a Padre Pedro fantástica. Orestes é um dos que se dispõem a manter esse
trabalho iniciado.
Acompanha Oreste os Senhores Franca Novelli,
Gualtiero Pelligioli, Arcangelo Guerini, Bruna Filippi,
Rachele Cattaneo, Reginaldo Peracchi, Santino Ghilardini, Gigi Benedetti, Benito Trussardi, Lomea Bassanelli, Antonella Persiani, Gianfranco Mastrapasqua,
Guiseppina Capelli.
Senador Mão Santa, V. Exª conhece, como eu, o
trabalho iniciado pelo Padre Pedro. V. Exª, como Governador do Piauí, teve, inclusive, por intermédio da
Primeira-Dama Adalgisa, a possibilidade de ajudar a
comunidade, como ajudou. E o trabalho do Padre Pedro, Senador João Pedro, é uma coisa fantástica. Ele
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era um homem vocacionado, que escolheu a comunidade mais carente de Teresina àquela época. Coincidiu, eu era Prefeito da capital; a Vila da Paz era uma
invasão, e o Padre Pedro assumiu aquele trabalho, e
consegui ajudá-lo, primeiro, como Prefeito e, depois,
como Deputado Federal e Senador.
Agora mesmo, nós temos a liberação de recursos
para o saneamento básico do bairro, algo em torno de
R$20 milhões, dependendo de liberação do Governo
Federal. E tenho certeza de que o Governo será sensível, porque é uma obra altamente necessária para
aquela região.
E assumo aqui e reitero o compromisso que tive
com o Padre Pedro. Quero dar continuidade a esse
compromisso com o Padre Daniel e a comunidade.
O Padre Pedro tinha uma figura que tocava o dia
a dia de todo esse relacionamento, que era a Toinha,
que continua no projeto.
Quero dizer, também, ao Bispo Sérgio da Rocha,
que ele vai poder contar não só com a minha participação, mas também com a de V. Exª, Senador Mão
Santa, com a do Senador João Vicente. Tenho certeza
de que a bancada federal também abraça essa ideia,
porque o trabalho do Padre Pedro é fantástico, quer
na recuperação de drogados, numa propriedade que
mantém em Timon, quer no trabalho da comunidade,
desenvolvendo a possibilidade de escolas profissionalizantes.
Portanto, faço esse registro, na véspera de cinco
meses da sua morte, numa homenagem a Teresina,
mas numa homenagem muito carinhosa aos que moram na Vila Nossa Senhora da Paz, aos que são do
Santuário da Paz de São José da Costa Rica.
O Senador Mão Santa, Senador João Pedro, assistiu a algumas das missas de meu aniversário. Todo
ano, já era uma tradição nós o comemorarmos nessa
igreja construída pelo Padre Pedro; era uma comemoração, um ritual do meu aniversário a missa celebrada
pelo Padre Pedro. E uma coisa de que sentirei muito
falta daqui para frente é não tê-lo ministrando a missa, porque ele fazia aquilo com muito carinho, com
muita amizade. E havia uma integração muito grande
da comunidade.
Repito, faço esse registro por dever de justiça,
de reconhecimento, mas quero, também, louvar a atitude desse grupo de abnegados, homens e mulheres
da Itália, que se deslocam para o Piauí.
E são eles, Senador João Pedro, que conseguem
doações, que conseguem donativos e remetem à comunidade para esses projetos, essas obras assistenciais que são desenvolvidas em Teresina, na Vila da
Paz, iniciadas, tocadas, lideradas pelo Padre Pedro. E
hoje, com a sua ausência, tenho certeza de que são
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inspiradas pelo seu exemplo, pelo seu ensinamento
e, acima de tudo, pela força que o Padre Pedro conseguia transmitir àquelas comunidades com a sua fé,
com a sua crença e, acima de tudo, com a lição de
humildade.
Padre Pedro era um homem, para que você saiba,
que morava numa casa paupérrima, numa casa de taipa em frente à paróquia. Nunca quis uma residência a
que poderia inclusive ter direito. Sempre foi um homem
de hábitos simples, jurou pobreza e exercia aquilo com
naturalidade, sem nenhuma sofisticação.
Era um homem de hábitos modestos. Era um homem realmente vocacionado para a missão que Deus
lhe confiou na Terra, que foi conseguir arrebanhar para
seu lado as ovelhas desgarradas e fazer com que tivessem, por meio das suas lições, o caminho apontado para a salvação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Bela homenagem de Heráclito Fortes ao Padre Pedro. E João Pedro perguntava quem era e eu, para
simplificar a coisa, disse: “É um santo, um santo que
veio da Itália”.
E o Heráclito o descreveu tão bem. Ele viveu
quase que uma vida nessa palhoça, mas, depois que
conseguiram edificar, ele teve mais um quartinho tão
modesto, anexo à igreja. Tão modesto, é um santo
mesmo esse italiano como foi São Francisco. E o Heráclito traduziu bem.
E, realmente, a Adalgisa, no meu Governo, participou da legalização de todos aqueles terrenos que
V. Exª entende bem pois foi um grande Prefeito de Teresina. E eu compareci e espero comparecer por mais
100 vezes ao seu aniversário, que é comemorado e é
rezado na capela de lá.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro, último orador inscrito.
Só peço permissão aqui para ler um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Em votação o Requerimento nº 172, de 2010, do
Senador Cícero Lucena, que solicita licença para se
ausentar dos trabalhos da Casa, a fim de participar
do primeiro Seminário Baiano de Energia Fotovoltaica, a realizar-se na cidade de Salvador, Bahia, no dia
10 de março do corrente ano, lido no expediente da
presente sessão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador
Cícero Lucena.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, que preside esta sessão no início desta
noite, quero dizer que, da mesma forma que o Padre
Pedro, que é italiano e que deixa um país na Europa
e vem para o distante interior do Brasil...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Santo mesmo, santo mesmo, como São Francisco
era italiano.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O relato
do Senador Heráclito Fortes e as palavras de V. Exª
me fazem também lembrar – e eu aproveito para registrar – que, em Parintins, cidade de que sou filho, os
padres são italianos, da Congregação do PIME, e os
padres italianos, em Parintins, e não só em Parintins,
nos Municípios que compõem o entorno de Parintins,
em Manaus, temos também obras relevantes, profundamente humanitárias de padres italianos. Então, quero
dizer que são exemplos importantes de homens que
largam a sua pátria, a sua família e se dedicam, dão
a vida por causas nobres da humanidade.
E quero falar de Parintins, Presidente Mão Santa.
No próximo sábado, estarei na zona rural de Parintins
para participar junto com os diretores da Amazonas
Energia, do executor do projeto ‘Luz para Todos’, Sr.
Robson de Bastos, na zona rural de Parintins, no Amazonas, comunidades ribeirinhas no interior da Amazônia.
Esta comunidade de Vila Amazônia, na realidade, congrega quase três, quatro dezenas de pequenas outras
comunidades rurais, populações tradicionais, mulheres,
homens, trabalhadores, que vivem da agricultura.
Presidente Mão Santa, eu vou participar da inauguração do ‘Luz para Todos’ nessa região. Vou porque
estive na Vila Amazônia – estou falando do interior do
Município de Parintins –, no início das obras do ‘Luz
para Todos’ e constatei a alegria das famílias quando
da execução da extensão de rede pelas comunidades
que compõem um projeto do Governo Federal de assentamento Vila Amazônia.
No sábado, 1.622 domicílios terão luz elétrica. É
relevante esse registro, uma obra em torno de R$5,5
milhões do Governo Federal. E no Amazonas, com a
inauguração desses domicílios com luz elétrica, 9.432
pessoas serão beneficiadas.
Quero registrar aqui a importância desse programa social não só em Parintins, não só no Amazonas,
mas em todo o Brasil. Esse programa, além de ser includente, diminui a exclusão social de trabalhadores,
de trabalhadoras, de jovens, de estudantes que vivem
no meio rural brasileiro sem energia elétrica.
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Então, quero destacar que o ‘Luz para Todos’,
se não o mais importante, é um dos mais importantes
programas sociais dos últimos anos. É um programa
que atende a brasileiros excluídos de processos econômicos, excluídos de processos que diminuem esse
fosso social entre aqueles que têm e os que não acesso ao ensino, a uma farmácia, a viver minimamente
com dignidade. Então, o ‘Luz para Todos’ traz a energia para dentro de uma pequena residência na zona
rural brasileira.
Parece muito pouco para nós que nascemos e
vivemos nos médios e grandes centros urbanos, nas
grandes capitais brasileiras. Mas o ‘Luz para Todos’
na zona rural, principalmente na Amazônia, resgata,
Senador Paulo Duque, a dignidade das famílias, e
imediatamente, como agora, na Vila Amazônia, onde
os trabalhadores têm um nível de organização, trará,
com certeza, qualidade nos trabalhos cotidianos das
famílias que vivem no projeto de assentamento. As
associações e as cooperativas vão poder trabalhar,
com certeza, com mais eficiência e qualidade. Então,
o ‘Luz para Todos’ é um projeto que, na Amazônia, é
uma verdadeira revolução.
Sábado, em Parintins, teremos a inauguração do
‘Luz para Todos’ no projeto Vila Amazônia. Estarei lá,
porque é uma conquista dos trabalhadores, de quem
vive na Amazônia. Representa muito para os trabalhadores a energia na residência, na associação, onde o
trabalhador vive, trabalha, sonha e mora.
Então, este registro do ‘Luz para Todos’ em Parintins me alegra, por ver que, na Amazônia, principalmente na minha cidade, nós estamos superando dificuldades, nós estamos avançando no que diz respeito
à luta pela qualidade de vida na zona rural.
É bom dizer que, no Estado do Amazonas, o
‘Luz para Todos’ ainda não alcançou metas significativas como no Nordeste brasileiro. São muitas as dificuldades. Essa atividade para a companhia que faz
a gestão da energia no Amazonas é uma atividade
nova. A empresa teve que se capacitar para trabalhar
na Amazônia, com as distâncias, com o regime das
águas. Fazer energia, extensão de rede em área de
várzea na Amazônia não é simples. É um verdadeiro
desafio para o Ministério de Minas e Energia, um verdadeiro desafio para a Amazonas Energia, a empresa
que executa a obra, que faz a gestão da energia, fazer
o ‘Luz para Todos’ na zona rural do nosso Estado.
Mas é com alegria, Sr. Presidente, que registro
esse avanço, essa energia na Vila Amazônia, que faz
parte da história de Parintins, que compõe a economia do Município de Parintis, onde cerca de 1.800 famílias, segundo dados do Incra, vivem no projeto da
Vila Amazônia.
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Penso que, no próximo sábado, a Vila Amazônia
e os parintinenses estarão comemorando esse direito
de ter energia nas suas residências.
Acaba de chegar aqui o Senador Arthur Virgílio,
que conhece a Vila Amazônia, que conhece Parintins,
a luta do povo parintinense, a alegria de Parintins. Com
certeza, essa conquista das comunidades da Vila Amazônia trará alegria não só para quem lá vive, mas é
uma conquista do Município de Parintins. Espero que
essa ação, que essa política do nosso Governo possa
se estender a todas as residências rurais, não só na
Amazônia, mas pelo interior deste Brasil.
Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Obrigado,
Senador João Pedro. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento. Recebo, com muita alegria, tudo o que signifique melhoria para o nosso interior, que é tão sofrido,
e, claro, para a nossa capital, para o Estado do Amazonas como um todo. Parintins tem uma razão muito
especial para mim, porque V. Exª nasceu lá, mas eu
sou cidadão de Parintins por decisão da Câmara Municipal. A Vila Amazônia tem passado por uma transformação muito positiva, principalmente nesses quase
cinco anos e pouco do Governo Municipal do Prefeito
Bi Garcia. A ideia de se ter iluminação farta... O que se
pretende mesmo, eu gostaria mesmo era do Linhão de
Tucuruí, porque o fator energia é o que atrai o investidor. Se ele souber que tem energia farta e barata, ele
vem. Na análise econômica, a primeira conta que se
fez é se tem energia ou não tem energia farta e barata.
Depois vem se está perto de mercado consumidor, se
está perto de estrada ou não... Inclusive, isso aí pode
ser contornado por incentivos que o governo conceda, a exemplo do que acontece com a Zona Franca
de Manaus, e não é de se desconhecer, até com certo prejuízo para os Estados, a excessiva guerra fiscal
que existe. Mas os Estados dizem que dão o incentivo
tal e tal, tal, terreno, mais isso e aquilo para ir para lá.
Contorna-se até a distância dos grandes centros, a
depender do acordo que se faça, mas o fator energia
é essencial. Quando ele falta, quando ele rareia – e a
gente precisa olhar isso com muita atenção no interior
–, nós vemos que a economia fica em marasmo, fica
vivendo dos repasses, enfim, porque as agroindústrias
não se animam a ir para o local. Então, parabenizo V.
Exª, que reconheço um lutador por Parintins, como eu
também procuro ser um lutador por Parintins também
e pelo interior em geral, inclusive com muitas coincidências. V. Exª tem dedicado emendas, nessa sua
passagem pelo Senado, muito profícua, tem dedicado emendas para o Município de Parintins. Ali na Vila
Amazônia mesmo, entre tantos benefícios que procuramos levar para lá, há aquele ferryboat, que veio de
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uma emenda parlamentar minha. Ou seja, cito que ali é
um Município pólo, que já presta assistência de saúde
aos Municípios vizinhos, que já presta assistência de
saúde até a Municípios vizinhos do Estado do Pará, é
um Município que tende a crescer e que tem crescido.
Parece-me que é o que tem a maior população do interior do Estado e não é ligado por estrada a Manaus, é,
ao contrário, distante de Manaus, mas é um Município
que vem crescendo pelo turismo, vem crescendo pela
divulgação do folclore do boi-bumbá. Precisaríamos
ter um projeto de eternizar o boi-bumbá, ou melhor
dizendo, perenizar. O turista que for lá em grupo teria
o direito a ver o boi-bumbá todos os dias, um pouquinho, aquela coisa mínima. Mais comida típica... Estão
nascendo as pousadas, as pessoas estão começando
a acreditar mais na economia de Parintins, que está-se
transformando. Enfim, entendo que o maduro mesmo
é isto, juntarmos sempre os esforços para fazermos
o melhor pelas comunidades, pelos Municípios, que
esperam tanto de nós. Portanto, minha solidariedade
e desejo a V. Exª uma boa inauguração, um bom trabalho, ao mesmo tempo em que...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª
não tem agenda sábado em Parintins?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sábado, não.
Eu havia programado uma outra coisa. Mas quem sabe
até, de manhã... É uma coisa a ver. É uma coisa a ver,
porque sei que é um evento bonito e a Vila Amazônia
vai ficar em festa. De qualquer maneira, estarei lá, física
ou espiritualmente, mas sabendo que todos os passos
que alguém dê no sentido de beneficiar aquela região
vai ter recompensa no futuro. Inclusive, eu tenho uma
ideia, que cheguei a expor na campanha de 2006, que
é de, depois de vermos toda essa confusão que há,
inclusive ambiental, em relação a BR-319 – e entendo que deveríamos receber, como prêmio, o direito de
construí-la, porque é o Estado que menos desmata,
graças à Zona Franca de Manaus –, vejo que teríamos uma saída que passasse por Parintins, pela Vila
Amazônia, e ligasse ali a Itaituba, uma saída talvez
até menos traumática. Temos que levar em conta que
algum arranhão à natureza tem que acontecer, para
se quebrar o isolamento do Estado, para se diminuir o
custo, tanto de importação quanto de exportação dos
produtos, que são os produtos da nossa vida.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Impacto
existe – grande, médio ou pequeno.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sempre
existe. Imaginar que não haverá impacto é imaginar
que o impacto seria a estagnação econômica para
as populações, e isso é inaceitável. Temos que ver
o impacto razoável, ver qual a melhor relação custo/
benefício. Aí chegaríamos às demais estradas; esta-
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ríamos ligados ao eixo rodoviário central brasileiro. E
eu creio que, se essa obra acontecesse, teríamos em
três dias, 72 horas, levando em conta transporte rápido, até por rio mesmo, um dia desses seria dedicado
ao transporte fluvial das mercadorias e os outros dois
dias para levar a mercadoria até Porto Alegre. Estou
querendo chegar ao extremo. Em três dias se levaria
se houvesse essa estrada que passa por Vila Amazônia, Parintins, Itaituba, e malha viária nacional. É uma
ideia ousada, enfim. Sei que, quando falamos isso, as
pessoas... Lembro-me do gasoduto, a gente falava disso anos, anos e anos, as pessoas diziam: “Mas rasga
um pouco a floresta”. É óbvio. Foi assim na Rússia,
em qualquer lugar. Não dá para pedir às populações
para morrerem de fome. Por outro lado, eu pergunto: o
que é menos danoso para a natureza? Rasgar de uma
vez só e ter o viaduto, e depois uma energia bastante razoável do ponto de vista ecológico, ou as usinas
termoelétricas a diesel ficarem poluindo ano após ano,
cada vez mais, como se não houvesse a poluição? As
pessoas falam que estão rasgando a floresta. Mas e
a poluição da energia a diesel? Por outro lado, se a
gente olha o duto que leva de Urucu a Coari, já não se
vê mais, está coberto. E o próprio gasoduto começa a
ficar coberto também. Alguém pode falar: “Puxa, mas
é mata secundária. Eu digo que é verdade, mas há um
trabalho belíssimo da Petrobras que é o de repor as
espécies. A orquídea, por exemplo, que foi destruída
naquele momento, há um orquidário na Petrobras que
devolve à mata aquelas espécies que foram retiradas,
com muito cuidado científico, para, enfim, se pagar o
tributo à natureza. Mas a natureza ganha, porque ela
está perdendo muito mais com a termoelétrica a diesel. Ela ganhará mais quando efetivamente entrar em
ação o gasoduto, enfim. Então, entendo que temos que
discutir essas ideias, e discuti-las sem preconceitos,
porque nenhum investimento significa achar que os
amazônidas teriam que abandonar a região em prol
dos mosquitos, dos jacarés, e não é assim. Temos
uma civilização construída ali, temos 23 milhões de
habitantes que ali habitam e que serão imprescindíveis
para investigarmos a biodiversidade. Outro dia tive um
episódio. Eu estava visitando um Município e precisava chegar ao Município de Silves – vou me estender
só um minutinho mais. Existe um furo, chamado “furo
do Liberato”. Estávamos de noite, em uma pequena
voadeira, rondando, e eu disse: não vamos para lugar
nenhum. Enquanto não amanhecer – e nosso objetivo
é não deixar amanhecer –, não vamos para lugar nenhum. Eu disse: vamos parar e perguntar para alguém.
Paramos na casa de um cidadão chamado Raimundo
Sebastião. E o Raimundo Sebastião, por sorte nossa,
é sobrinho do Sr. Liberato, que foi quem descobriu o
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furo, por isso tem o nome de “furo do Liberato”. Ou seja,
fomos à casa do sobrinho do furo, que, em um minuto, levou-nos a Silves, recuperando o tempo que nós
tínhamos perdido procurando em vão. Nessa procura,
nosso barquinho esbarrou num jacaré de quase três
metros, que bateu de leve nele, e ele correu. Era uma
lancha estável e não haveria perigo, enfim, mas ele
saiu. Natureza estonteante como é a nossa natureza.
Mas eu olhei para aquele moço com uma admiração,
Senador João Pedro, tão grande, porque eu vi ali: estavam conosco várias pessoas detentoras de grau universitário. Eu digo: todos nós analfabetos naquilo, e o
Sr. Raimundo Sebastião um doutor em mata. Então,
ele é tão doutor quanto o doutor do Inpa, sem o qual
não se investiga a biodiversidade, mas o doutor do
Inpa também não entra na mata sem ele, nem passa
pelo “furo do Liberato” sem ele. Então, nós temos que
pensar num investimento pra valer em ciência, tecnologia, laboratório em cima da biodiversidade – e o Inpa
é mais do que categorizado para comandar esse trabalho –, juntando e dando empregos ao cientista PhD,
que conhece profundamente o acúmulo de pesquisas
que já se fizeram, e aos raimundos sebastiões, que
são doutores em mata, doutores em floresta e que não
devem ser desestimulados; devem ser estimulados a
ficar lá, porque é aquilo que eles conhecem, é lá que
eles podem colaborar com o País. Eles sabem muito
bem onde está a planta que o cientista quer buscar. E
sabem entrar e sair. Uma vez eu entrei na mata, Senador João Pedro, em Airão Velho, há muitos anos.
Resolvi me desgarrar um pouco das pessoas que estavam comigo. E aí? E aí comecei a falar o nome das
pessoas e estava um pouco mais escuro. E o que é
mais grave: na mata, quando vai escurecendo um pouquinho, quem faz mais barulho não é o grande animal,
é o pequeno. A gente se assusta com o barulho dos
pequenininhos. Às vezes é um passarinho pequeno,
mas que faz um barulho danado. Eu me lembro de uma
pixotada que nós demos, eu e V. Exª, uma vez em Foz
do Jutaí. Nós chegamos lá...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Em
1986.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Em 1986.
Um rapaz nos trouxe, nós fomos numa pequena baleeirazinha, numa pequena voadeira; ela capotou, nós
tivemos que nadar; ele não queria perder o barco e
queria a nossa solidariedade, para nós voltarmos ao
meio do rio para buscá-lo. Eu disse: tenta trazer para
cá. Ele trouxe, e pegamos a carona de um rapaz chamado Sapião... Eu o encontrei uma vez em um comício.
Sapião... Serapião... Esqueço o nome dele agora. Um
menino que devia ter uns dez anos no máximo e que
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nos levou, sob a galhofa dos botos. Os botos galhofando
de nós, daquele jeito deles, e nós chegamos até...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Jutaí.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Molhados. Eu
tive de pegar roupa com companheiros lá. Quer dizer,
eu percebo que, a cada dia que passa, quanto mais eu
conheço aquela nossa região, eu percebo mais a minha
ignorância e percebo mais a sabedoria do morador do
nosso Estado, o morador da nossa região. Então, é a
junção do que a gente possa aprender cientificamente com o empirismo deles é que vai apontar a saída
para o desenvolvimento. Mas eu queria de novo dizer
que entrei no seu discurso apenas para parabenizálo e desejar o máximo de felicidade nessas investidas
todas, porque tem sido também uma constante minha,
nos últimos anos ‑ há muito mais do que uma década,
eu diria que 15 anos ‑, a gente verificar que já existem
investimentos contínuos naquela região. Não importa
quem dirija o Município, o importante é vermos o resultado, que já é um resultado de transformação significativa. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio. V. Exª levantou dois aspectos: primeiro o do conhecimento, dos saberes na
Amazônia.
Às vezes, Presidente Mão Santa, no afã de dominar o conhecimento, desprezam-se os saberes, os
conhecimentos populares e milenares. Nós não podemos falar da Amazônia nem a estudar sem levarmos
em consideração os saberes milenares. Os povos indígenas na Amazônia guardam saberes. Por exemplo,
o guaraná, o bastão do guaraná é uma tecnologia indígena, enfim, alimentos, remédios. É de um conhecimento tão rico que a ciência precisa ter a capacidade
de trabalhar os saberes na Amazônia.
O Senador Arthur Virgílio levantou esse aspecto,
e eu gostaria de concordar: nós precisamos ter uma
postura menos autoritária, menos arrogante e compreender os conhecimentos que estão na memória, na
cultura, no andar, no caminhar, no pensar dos povos
que vivem na Amazônia.
Por fim, volto à inauguração do Luz para Todos,
na Vila Amazônia, no interior de Parintins, e digo que
essa conquista, evidentemente, é uma ação importante do nosso Governo, do Governo do Presidente Lula,
mas a inauguração do Luz para Todos também é um
momento de alegria porque faz parte da luta...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...dos
moradores da Vila Amazônia, do Prefeito Municipal de
Parintins, dos Vereadores de Parintins. Eles, os Vereadores, com certeza estarão na inauguração. Quero
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ressaltar o papel do Presidente da Câmara Henrique
Medeiros, do Vereador Flávio, do PT. Enfim, quero dizer que a Câmara Municipal de Parintins tem tido uma
participação importante na defesa dos interesses de
Parintins, da juventude, da cultura, da zona rural de
Parintins, dos trabalhadores da zona rural e, nesse
aspecto, da Vila Amazônia.
O Linhão de Tucuruí é um pleito da sociedade de
Parintins. Lembro que, quando o Presidente Lula esteve em Parintins, em 2003, recebeu um grande abaixoassinado de comerciantes, do Bispo Dom Juliano, de
professores. Eles entregaram um abaixo-assinado ao
Presidente, dizendo: “Olha, a solução para cá é o Linhão de Tucuruí”. Esse é um projeto cujo impacto está
sendo analisado, está na fase de aprovação do projeto
básico, mas está em curso. Esperamos que, no final de
2011, tenhamos o Linhão de Tucuruí ligando o Pará,
a rede do Estado do Pará com a capital do Estado do
Amazonas, que é Manaus.
Esse é um projeto grande, estruturante, não tenho nenhuma dúvida disso. O Amazonas precisa estar
interligado à rede nacional de energia. Essa também é
uma pendência. O Estado do Amazonas está desligado, não pertence a essa grande rede energética que
possui o nosso País.
Por fim, Sr. Presidente, já finalizando...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um minuto para concluir.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quero
dizer que estarei sábado em Parintins, abraçando e
participando dessa alegria na hora em que inaugurarmos a energia na gleba Vila Amazônia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Continuamos com Senadores do Estado do Amazonas.
Agora é a vez do Senador Arthur Virgílio, que é Líder
do PSDB e representa o Amazonas.
A grandeza do PSDB muito deve ao estoicismo,
à inteligência e à coragem com que Arthur Virgílio tem
liderado a Oposição no Brasil, dando uma perspectiva
e uma esperança de alternância no poder em nosso
País, o que fortalece a democracia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
mais nada, presto contas do que fiz durante o dia. Fui
cedo para Belo Horizonte, para o belíssimo evento de
inauguração do novo centro administrativo de Minas,
uma obra muito expressiva do Governo Aécio Neves
– foi inaugurada às vésperas de sua desincompatibilização, ele que, notoriamente, disputará cargo eletivo
nas eleições de outubro.
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Lá estavam os segmentos mais plurais da sociedade brasileira: ex-Governadores, como Francelino
Pereira, como Rondon Pacheco; Itamar Franco, exPresidente e ex-Governador; Eduardo Azeredo, exGovernador e atual Senador; Deputados de todos os
partidos; forças nacionais até diversas entre si, como,
por exemplo, o Vice-Presidente, essa figura adorável
que é o Vice-Presidente José Alencar – felizmente gozando de boa saúde –; o Governador e candidato que
o meu partido indicará para a disputa presidencial, o
Governador de São Paulo José Serra; o também presidenciável, hoje Deputado pelo Ceará, Ciro Gomes;
todos os Senadores do PSDB e diversos Senadores de
outros partidos, aliados ou não a nós nesta Casa.
Esteve lá Fafá de Belém, repetindo a performance
tão bonita do Hino Nacional. Também esteve lá Cristiane Torloni, que, como Fafá de Belém, foi figura de
proa na campanha pelas diretas e na campanha de
Tancredo Neves.
As diretas, que não logramos aprovar no Congresso, acumularam tanto sentimento de povo nas ruas que,
depois, a campanha de Tancredo foi uma campanha
para ir ao Colégio Eleitoral para derrotá-lo, destruí-lo,
ao mesmo tempo em que se derrotava o que remanescia da ditadura militar. E não foi uma campanha seca,
como alguns gostariam. Foi uma campanha de povo,
de massa. Cristiane Torloni foi uma figura de proa, entre tantos outros intelectuais, atores e atrizes do seu
porte. Hoje ela estava lá, como uma digna mestre de
cerimônias, e nos fez uma gratíssima surpresa, que foi
trazer para o palco, para cantar “Coração de Estudante”,
Milton Nascimento. Todos se emocionaram, sobretudo
aqueles que viveram aquele momento.
Sempre digo que é muito bom que as pessoas
mais jovens... Hoje eu conversava com a jornalista
Tereza Cruvinel, que dirige a TV Brasil, uma querida
amiga. A Tereza me disse que ficou muito emocionada
e perguntou se eu não havia ficado. Eu falei que sim.
Ela disse: “Puxa, as pessoas que são mais novas do
que nós não sabem o que foi aquilo”. Eu disse: “Pois é.
Mas, por um lado, que bom que elas não sabem o que
foi aquilo, porque não tiveram de conhecer os horrores
de um regime autoritário”. Temos de cultuar os nossos
heróis – e Tancredo é um deles –, cultuar os nossos
valores, os nossos momentos, as nossas conquistas,
porque não podemos também permitir que qualquer
eiva de alienação perdure sobre a cabeça dos nossos
jovens. Que eles não tenham conhecido a ditadura?
Graças a Deus! Os problemas deles são outros? Que
bom, a sociedade avança.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª está
falando do evento de hoje em Belo Horizonte e prestando contas à Casa e ao Brasil. A data de hoje, a
inauguração, tem a ver com Tancredo e com essa
história recente do Brasil de luta por liberdade, por
democracia. Mas eu gostaria de lembrar alguns fatos relativos à campanha pelas diretas, por liberdade,
por democracia no Brasil, um período tão próximo da
nossa história.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – São
25 anos.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Estamos
falando em 1984, 1985. Quando V. Exª falou de Fafá de
Belém, ocorreu-me registrar que ela esteve em Manaus
na campanha pelas diretas, ali no centro da nossa capital. Lembro outras figuras, como Osmar Santos...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Maitê Proença.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Maitê Proença esteve em Manaus. Lembro a participação de
Chico Buarque de Holanda, de Ziraldo, que esteve em
Manaus na campanha pelas diretas...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Apresentando com a Maitê...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ... apresentando com a Maitê o comício em Manaus. Era a sociedade, a juventude, enfim, os democratas do Brasil
percorrendo o País. Se perdemos, aqui no Congresso,
aquele desejo das eleições diretas, o Brasil cresceu do
ponto de vista de sua conscientização quanto à necessidade de se dar prosseguimento àquela luta. E penso
que a consciência nacional acerca da necessidade do
Estado Democrático de Direito embala até hoje o Brasil. Lembro a participação de entidades como a União
Nacional dos Estudantes, a ABI, a CNBB, a OAB. Ao
ouvir V. Exª, passou-me rapidamente pela mente a história de Manaus, que contou com essas lideranças da
cultura, da música popular, do teatro brasileiro, lideranças que passaram por Manaus e se juntaram aos
amazonenses na luta por diretas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador João Pedro. A propósito, eu registro aqui que, no período anterior ao início da transição
democrática – e V.Exª àquela época não pertencia ao
PT...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu quero
dizer que esse é um grande momento da vida pública
de V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado. Espero que não tenha sido o único nem tenha
sido o último. V. Exª não pertencia ao PT à época, mas
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eu considero que o PT cometeu um erro muito grave
não comparecendo ao Colégio Eleitoral.
A alternativa era Maluf. No meu discurso de ontem – V. Exª não o presenciou –, eu dizia que Tancredo
pertencia a todos, até àqueles que não votaram nele,
pertencia até a Maluf. Eu sou arquiadversário de Paulo
Maluf desde que pela primeira vez pisei no Parlamento;
jamais houve ano da minha vida em que eu deixasse
de criticá-lo, mas digo: tenho, neste momento, de reconhecer que, se ele tivesse retirado a candidatura dele,
poderia ter havido uma agitação militar.
Se ele tivesse retirado a legitimação que sua candidatura dava ao prélio, eu não sei se àquela altura já
havia um caldo de cultura capaz de assimilar Tancredo
sozinho na raia, sem adversário, sem nada. Eu disse:
“Esse serviço o Sr. Paulo Maluf prestou ao País”. E olhe
que o resto eu mantenho de crítica, e não são poucas
as que fiz. Já fui a tribunal contra ele, enfim. Mas quando se faz história, conversa-se com mais serenidade.
Não se trata do embate do dia a dia.
Mas eu quero me referir a um episódio, Senador João Pedro, de uma pessoa do seu Partido que,
na época, não era seu correligionário, que era – era
não –, que é meu amigo, porque não morreu, nem eu
morri obviamente. É o ex-Deputado – V. Exª o conhece
bem – Djalma Bom, Senador João Pedro. O Deputado
Djalma Bom, que foi líder sindical.
O Deputado, certa vez, na Câmara, depois de um
embate, que se espera que haja, o PT opta por combater a transição democrática que era tocada por Sarney,
que devia ter sido tocada por Tancredo. Qual era o meu
papel? Apoiar, como V. Exª apoiou, a transição democrática tocada por quem quer que fosse. Nós tínhamos
que nos livrar do regime autoritário, e nos livramos.
Então, como o PT passa para a Oposição, passamos
a viver uma situação estranha: de um lado, tínhamos
uma Oposição que se dizia à nossa Esquerda, enfim,
que era a do PT, e tínhamos uma Oposição remanescente do regime, era o Ancien Régime, o PDS, na época já. Da outra parte, era bem mais leve. Da parte de
cá – eu digo isso, porque nós sentávamos desse lado
na Câmara –, era uma coisa muito dura. Era difícil o
dia em que não tínhamos quase choque físico com os
malufistas, com aquelas pessoas mais exaltadas, enfim.
Eu me lembro que havia um Deputado – e ainda hoje
eu estava rindo no avião com os companheiros – da
Paraíba, que era uma figura extremamente truculenta
e ele não se conformava com a derrota de Maluf, era
uma viúva mesmo. E um dia eu estava falando e ele
começou a perturbar porque queria um aparte de qualquer maneira. E eu disse: “Eu não vou dar um aparte
a V. Exª”. E ele disse: “Eu quero um aparte”. Eu disse:
“Mas não vai ter porque o discurso é meu e eu não vou
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lhe conceder um aparte. Pronto, não vou! Eu escolho
quem entra no meu discurso e V. Exª está fora do meu
discurso”. Aí ele continuou. Eu pedi ao Presidente que
desligasse o microfone. Ele era uma pessoa de uma
certa idade, e eu fui um pouco impiedoso na hora –
talvez ele tivesse a idade que eu tenho hoje. Mas eu
disse: “Presidente, desligue o microfone porque esse
jardim de infância idoso está sapateando muito aí no
plenário; desligue o microfone dele que eu quero prosseguir o meu discurso em paz”. Aí ele disse: “V. Exª
não me dá o aparte porque tem medo de trocar ideia
comigo”. E eu disse: “Qualquer um teria, porque V. Exª
quer me enganar. V. Exª quer pegar uma ideia minha
e não vai me dar nenhuma, porque não tem nenhuma
na cabeça. Como é que vai me dar uma idéia? Quer
ficar com alguma que eu tenha e não vai me passar
nenhuma em troca”.
Mas a passagem que eu queria revelar era a do
Deputado Djalma Bom. Um dia tivemos um pega feio.
Foi uma coisa assim que ele próprio foi na hora advertido, era uma pessoa muito explosiva, muito boa.
Ele foi advertido pelo Airton, pelo Eduardo Suplicy, por
todos eles, porque ele, na ânsia de debater comigo, ele
atingiu meu pai, que V. Exª o conheceu bem. E eu e ele
discutimos muito aquela coisa meio fora do microfone.
Enfim, depois ele reconheceu e me pediu desculpas.
Eu disse: “Não, Djalma, você não é obrigado a saber
quem foi meu pai. Se não tivesse havido a violência
da ditadura contra o meu pai, você teria sabido quem
era ele. Você não é obrigado a saber. Mas os que souberam lhe avisaram quem era ele”. Aí ele me abraça e
diz assim: “Puxa, Arthur, só existe uma coisa ruim no
que conquistamos. Nós queríamos tanto isso, e, agora,
somos obrigados a divergir”. Eu disse: “Não, Djalma,
é muito bom que tenhamos conquistado o direito de
divergir; horrível era termos que ficar no mesmo saco
tendo divergência e sufocando a divergência; ficar no
mesmo saco sem poder explicitar para a sociedade as
nossas nuances. A democracia não se faz no atacado;
ela se faz no varejo também e, sobretudo, no varejo, se
faz nas nuances”. Ou seja, todos são concordes com
o regime democrático? Maravilha. É o que esperamos
de um Parlamento. Agora, qual é a visão que se tem
sobre a política tal? Qual é a visão que se tem sobre
gastos públicos? Que visão se tem sobre investimento? Que visão se tem sobre as diversas abordagens
de políticas públicas, enfim? Então, eu disse: “Olha,
não fique nenhum pouco constrangido, primeiro que
sei que você falou na explosão; injustiça como essa
que você cometeu, já devo ter cometido um milhão de
vezes contra outras pessoas; fico muito honrado até
de você ter o gesto de pedir desculpas”. E, na hora,
ficou elas por elas. Mas eu fiquei torcendo para que
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nunca me desse o saudosismo de um regime que me
fazia muito fraterno das pessoas que o combatiam do
meu lado. Claro que éramos minoria e não podíamos
visitar uma pessoa na Polícia Federal que éramos fotografado de cima abaixo; tiravam mais fotografia da
gente do que de quem posasse para a Playboy. Mas
sabíamos que as intenções eram de nos fichar como,
por exemplo, se visitando alguém como os padres
franceses, fôssemos criminosos. E éramos Deputados.
Fui com o Deputado José Genoíno a Xambioá, aquela região ali do Bico do Papagaio, e outros Deputados
foram conosco. Foi perto de onde houve lá o episódio
todo, e ele não conseguiu chegar perto, porque ficou
muito emocionado. Nós fomos até o local. De uma cidade para outra, nós paramos e fomos interceptados
pela Polícia Federal. Aconteceu um episódio muito interessante, porque a postura deles era violenta, era de
interromper o veículo que transportava alguns Deputados Federais. Não podiam fazer isso. Graças a Deus
é uma outra polícia, hoje, até porque o regime impõe
que seja assim. E estávamos naquela história: não podemos aceitar isso; é um poder armado que está aí,
mas não temos que nos curvar a isso. Era Deputado
conosco o Mário Juruna, o cacique xavante Deputado
Federal, que levava tudo ao pé da letra; ele não fazia
metáfora, era tudo ao pé da letra. O xavante é conhecido pela sua coragem; não existe xavante que não seja
corajoso, até porque eles tem aquela cabeça fundamentalista de que, quando você morre com bravura,
você tem direito a maravilhas lá em cima. Aí o xavante
perguntou para nós: “Deputada tem imunidade ou não
tem imunidade?” Aí nós: “Tem imunidade mas esse
pessoal não quer reconhecer”. Nós estávamos ainda
conchavando entre nós no ônibus para ver como desceríamos para parlamentar com eles, com a seguinte
decisão: nós vamos ter que passar aqui; eles não vão
poder nos barrar. Aí ele disse: “Tem imunidade ou não
tem? Tem ou não tem?” “Tem, tem imunidade.” Então,
o “deputada” – ele trocava o feminino com o masculino
– desceu e colocou o corpo contra as metralhadoras
e foi empurrando. O pessoal foi afastando e o ônibus
foi passando, o Juruna empurrando os policiais com
a barriga, enfim, não no sentido de enrolá-los mas de
empurrá-los literalmente, e nós fomos. E aconteceu
um episódio muito interessante.
Chegamos a Araguaína e calhou – foi um azar
que eu levei – de eu ficar no quarto com Mário Juruna.
Eu digo azar porque ele acordava às quatro horas da
manhã – ficamos duas noites –, ligava tudo que era
luz e abria as janelas. Nossa! Era um tormento aquilo
para mim. Eu não precisava acordar àquela hora, mas
ele fazia o horário dele virar o meu.
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Estava passando um documentário sobre Getúlio Vargas na televisão – nunca esqueci isso –, e ele
vira para mim e fala: “Arthur, meu amigo, vá na cidade
e arranja uma mulher para Mário, para mim”. Eu digo:
“Mário, você é um chefe guerreiro. Eu não sou um chefe guerreiro; sou um mero guerreiro dessa minha tribo
aqui. Não se pede isso para um guerreiro. Você está
falando de guerreiro para guerreiro. Essas coisas você
não pede para um guerreiro. Você tem que me respeitar
como eu te respeito. Eu não pediria nunca uma coisa
que fosse ruim para você. Se você quer mulher, você
tem que buscar. Eu não pediria uma coisa dessa nunca. Não peça isso para mim, porque somos amigos e
isso me ofende. E não me ofende porque é você. Se
fosse outra pessoa, me ofenderia.” Aí ele respondeu:
“Então, você não é meu amigo”. “Sou teu amigo, mas
você não quer reconhecer que sou guerreiro também.
Não se pede isso para guerreiro. Quem se presta a
esse papel não é guerreiro. Guerreiro não faz esse
papel. Então, você não faz nem eu faço.” Ele: “Quer
dizer, então, que Mário fica sem mulher?” Eu digo: “Se
depender de mim, fica dez anos sem mulher. Se você
depender de mim para te arranjar uma, você vai passar
dez anos e mais a vida todinha sem mulher, porque
esse papel não é meu.”. Difícil explicar para ele aquele
choque de cultura, mas ele prestou os seus papéis. E
estávamos lá todos nós misturados.
No final, fomos ao Ministro Abi-Ackel, uma figura adorável, grande amigo meu. Uma figura culta que
dialogava conosco, apesar da dureza do regime. Eu já
contei isto para o Paulinho Abi-Ackel, que é Deputado,
meu companheiro, filho do Ministro Abi-Ackel.
Abi-Ackel é um intelectual que lê três, quatro livros de uma vez. Chegamos lá e fomos relatar a ele a
violência da Polícia Federal. Então, Juruna pergunta a
Abi-Ackel: “Ministra, o senhor está lendo esses livros
aqui?” “É, Deputado, eu leio esses livros todos.” Ele disse assim: “Se lê quatro é porque não está entendendo
nenhum.” Na cabeça dele, tinha de ser um por um.
Entre outras coisas, um dia, o Líder do PDT, Bocaiúva Cunha me chama à Liderança – porque eu era do
Amazonas – e disse: “Ajude-me a resolver esse impasse”. O General Figueiredo pedia que a Casa cassasse
o mandato de Mário Juruna, que ele tinha dito que os
Ministros dele eram ladrões. Não era verdade. Havia
muita gente honesta ali. Ficamos lá: Bocaiúva Cunha,
Fernando Santana, se não me engano, eu, Brandão
Monteiro – já falecido – e mais alguns companheiros. A
idéia que demos em conjunto – não foi minha, mas de
todo mundo... O Presidente da Casa, Flávio Marcílio,
foi muito firme. Ele não entregou a cabeça do Mário,
até porque o Mário não ajudou. Queríamos uma saída
honrosa – a imprensa toda esperando lá fora. Qual se-
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ria a saída? Dizer que o Mário tinha dito, como índio,
que o homem branco era ladrão, porque as terras anteriormente eram todas do índio. E como os Ministros
do Figueiredo eram considerados homens brancos, foi
nesse sentido que ele os chamou de ladrão. Seria uma
forma de dissiparmos aquela crise, que estava virando
uma crise institucional. O Presidente Flávio Marcílio,
cuja memória quero honrar – era um adversário, mas
muito firme –, queria uma saída hábil. Treinamos o Mário, e entrou a imprensa. Ele disse: “Bom, eu estava aqui
com meus amigos Bocaiúva, Brandão, Arthur, Santana
– e começou a dizer os nomes dos que estavam com
ele – e eles aqui me disseram, e eu concordo, que as
ministra de Figueiredo são branco, então os brancos
roubaram as terras dos índios”. Ele contou todo o bê-ábá. “Isso tudo é verdade. Agora, quero falar para vocês
uma coisa: mas os ministra de Figueiredo são mais
ladrão do que o resto dos brancos”. Aí eu digo: Não
adiantou conversar nada com ele. E aí Flávio Marcílio
foi lá ao Palácio negociar. “Não dá para cassar, não dá
para cassar, não há clima para isso; nós não vamos
fazer.” Havia já uma oposição muito forte.
E outra, para finalizar. Uma vez nos chama para ir
à Funai. Eu não tinha a menor idéia do que ia se passar lá. Fomos Dante de Oliveira, Aldo Arantes, Marcio
Lacerda, Domingos Leonelli, um grupo de pessoas,
enfim, fomos lá.
Chegamos à Funai, e eles haviam sequestrado
os dirigentes da Funai e tinham escondido no telhado
– ninguém sabia que era no telhado – os documentos
das terras. E nós: “Juruna, pelo amor de Deus”. A essa
altura, os radicais aqui do outro lado estavam dizendo
que nós tínhamos, junto com ele, feito isso. Para nós
seria de uma gravidade imensa. Os documentos acabaram aparecendo, enfim, salvaram-se todos, entre
mortos e feridos, mas chegaram a pensar em abrir
processo para a cassação dos nossos mandatos.
Mas são memórias. Creio que a democracia é o
grande legado. E sobre a democracia, Sr. Presidente, eu queria me congratular com o Tribunal Superior
Eleitoral, e peço a V. Exª só um pouquinho mais de
tempo, para me congratular com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma resolução, que é aquela
que disponibiliza na Internet os processos porventura
enfrentados por candidatos a cargos eletivos.
A qualquer momento, o eleitor vai poder saber
quem está sendo processado. Isso não radicaliza, como
alguns queriam, condenando e impedindo a candidatura por quem seja condenado em primeira instância,
mas dá uma grande oportunidade, uma grande janela
de oportunidade para o eleitor saber em quem está votando. Se quer votar em alguém que responde a 650
processos, vote, é um direito. O cidadão não foi con-
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denado ainda, tem direito aos recursos. Mas, se quiser
observar essa questão da ficha limpa, é só ver quem
tem ficha limpa mesmo e quem não tem, e procurar
votar em quem tem ficha limpa.
E ainda, Sr. Presidente, após isso, eu gostaria de
dizer a V. Exª que requeiro aqui um voto de aplauso ao
Jornal do Brasil pela iniciativa de criar um serviço de
assistência jurídica para os seus leitores – isso é muito
importante –, usando quatro canais de comunicação:
o e-mail, o blog, o telefone e as cartas, defendendo
os direitos do consumidor e dos cidadãos. Eu vejo que
isso é uma inovação e algo muito importante.
Peço que, na íntegra, seja considerado este pronunciamento como parte dos Anais, para dizer que
há um mês a Rádio Nova Coari FM foi incendiada por
bandidos encapuzados. Pedi à Mesa que providenciasse, diligenciasse, junto ao Ministro da Justiça e à
Polícia Federal para que isso fosse ilustrado e, infelizmente, até agora, não tive a menor resposta. Eu faria
isso defendendo qualquer órgão de comunicação que
sofresse violência parecida, porque lei do cão, de jeito
algum. Eu estou mandando, inclusive, as fotos na peça
que peço que seja anexada aos Anais.
E, finalmente, Sr. Presidente, faço aqui um registro. Em três anos, só 20% dos recursos do PAC, para
saneamento, foram usados.
Há aqui uma frase do Deputado José Aníbal, que
foi Líder do meu Partido na Câmara dos Deputados,
fazendo uma comparação, já que o Governo gosta
tanto de comparação. Ele disse que o Governo de São
Paulo, comandado por José Serra, investiu, em 2009,
R$18.5 bilhões em saneamento básico e a União,
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apenas R$9.9 bilhões do Orçamento Geral da União
para o fundo do PAC. Isso é preocupante por se tratar
de algo tão essencial para a vida e para a qualidade
de vida das pessoas.
Então, encaminho o voto de aplauso e peço que
vá na íntegra este pronunciamento sobre o atraso do
PAC do saneamento e o pronunciamento sobre a violência contra a Rádio Nova Coari, que gostaria de ver
esclarecida. Além de agradecer a V. Ex.ª pela tolerância
que teve de me permitir discorrer sobre a boa nova do
Tribunal, dando oportunidade de um eleitor votar em
quem seja ficha limpa em uma eleição que deveria
extirpar os fichas sujas de uma vez por todas, e, ao
mesmo tempo, poder discorrer sobre esse passado
recente de trevas ditatoriais.
Comecei isso porque ele lembrava a homenagem
que Aécio Neves prestou a seu avô Tancredo Neves
na bela inauguração do novo, do moderníssimo, do
monumental Centro Administrativo de Minas Gerais,
que me fez ir à capital mineira e aqui retornar, podendo fazer este relato para V. Exª, para a Casa e para a
Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado
mesmo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º,
do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, segunda-feira, 8, vai fazer um mês
que a Rádio Nova Coari FM foi incendiada por bandidos encapuzados. Um mês e, infelizmente, até agora
o atentado permanece insolúvel.
Essa emissora existe há mais de 10 anos, com
notável folha de bons serviços prestados à população
de Coari e região. Foi a pioneira em frequência modulada e, de sua programação, constam noticiosos,
informações comunitárias e boa música.
Fiquei sabendo do atentado pelo presidente da
emissora, Agnaldo Mendes, e cheguei a registrar o
fato neste plenário.
Segundo esse relato, os funcionários que faziam
a segurança do edifício foram rendidos por dois homens encapuzados, que, usando gasolina, atearam
fogo às instalações do prédio. Os prejuízos comam
R$1,2 milhão.
O transmissor, no entanto, não foi atingido e, graças à solidariedade de empresários de Coari, a Rádio
voltou a funcionar, embora em caráter precário.
O mais grave é que esse foi o terceiro atentado
contra a Rádio Nova Coari FM. As providências para
apuração do crime até agora não resultaram em qualquer pista.
As apurações são de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. Porém, a denúncia foi
encaminhada também à Polícia Federal, mas o caso
não está na sua alçada.
O atentado é grave e, pela repetição, é, sem dúvida, um atentado à liberdade de imprensa.
Por isso, deste plenário, faço um apelo ao Governo
do Amazonas, para que o crime não fique impune.
Estou anexando a este pronunciamento fotos do
atentado sofrido pela emissora de Coari.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para encerrar, justamente quando comemoramos o
centenário de Tancredo Neves, digo que ontem tivemos
uma sessão especial, e, hoje, Belo Horizonte comemora
a inauguração do Centro Administrativo cujo nome será
Tancredo Neves, uma obra do neto Aécio Neves.
Então, para encerrar, continuando a homenagem,
temos em mãos, Senador Arthur Virgílio, o livro 100 Discursos Históricos, escrito por Carlos Figueiredo. Desses
cem discursos históricos da história da humanidade,
vou ler algumas frases do discurso histórico escolhido
pelo jornalista. O pronunciamento que ele achou mais
importante foi justamente quando Tancredo Neves foi
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eleito Presidente da República, em 15 de janeiro de
1985, portanto há 25 anos, data em que pronunciou
esse discurso no bojo de uma campanha que encerrou o período militar.
Então, pincei algumas frases, para o Senado da
República rever, para a Nação brasileira, ensinamentos
do estadista Tancredo Neves. Lá ele diz:
Não há Pátria onde falta democracia. A
Pátria não é a mera organização dos homens
em Estados, mas sentimento e consciência, em
cada um deles, de que pertencem ao corpo e
ao espírito da Nação. Sentimento e consciência da intransferível responsabilidade por sua
coesão e seu destino.
[...] Assim sendo, a pátria não é passado,
mas o futuro que construímos com o presente;
não é a aposentadoria dos heróis, mas tarefa
a cumprir; é a promoção da justiça, e a justiça
se promove com liberdade.
[...] Seu poder de coação só se entende
no cumprimento da lei.
E ele elogia:
o valente e fiel PMDB, sob o comando
do deputado Ulisses Guimarães
E diz:
Venho em nome da conciliação.
Retomar o crescimento [isso é muito
oportuno] é criar empregos. Toda a política
econômica de meu governo estará subordinada a esse dever social. Enquanto houver
neste país um só homem sem trabalho, sem
pão, sem teto e sem letras, toda a prosperidade será falsa.
Não há um só de vós que pode ser dispensado desta convocação.
Aí ele diz:
Não vamos nos dispersar. Continuemos
reunidos, como nas praças públicas, com a
mesma emoção, a mesma dignidade, a mesma decisão. “Se todos quisermos”, dizia-nos,
há quase duzentos anos, Tiradentes, aquele
herói enlouquecido de esperança, “poderemos
fazer deste país uma grande Nação.
Vamos fazer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não,Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
estava presente quando Tancredo pronunciou esse
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discurso. Lembro-me da entonação de voz dele. Eu o
considerava um virtuoso orador. Eu estava presente
no Palácio da Liberdade quando ele, da sacada, renunciou ao Governo para disputar a Presidência da
República. São momentos que fazem a vida pública
valer a pena.
Sr. Presidente, aproveito ainda, antes de V. Exª
encerrar a sessão – fui alertado pela minha assessoria,
que fez muito bem –, para requerer voto de aplauso à
população de Lábrea, Município do Estado do Amazonas, pelo transcurso do aniversário de sua criação,
no dia 7 de março de 2010.
Requeiro que esse voto seja levado ao conhecimento do Prefeito Gean Campos de Barros, prezado
amigo meu, e, por seu intermédio, ao Vice-Prefeito
Nelsonez da Silva Amud, meu correligionário e amigo;
ao Presidente da Câmara Municipal, aos vereadores,
ao Juiz de Direito local e ao Secretário Municipal de
Administração, João Maia da Silva; ao Secretário de
Bem-Estar Social, Antonio Pereira Neto; ao Secretário de Saúde, Raimundo Agostinho M. Pequeno; ao
Secretário de Educação, Jesus Batista de Souza; ao
Secretário de Fazenda e Planejamento, Gerlando Lopes Nascimento; ao Secretário de Interior e Meio Ambiente, Gláudio Cavalcante Rebouças; ao Secretário de
Esporte, Turismo e Lazer, Ormízio de Souza Leão; ao
Assessor Jurídico, José Lourenço Gadelha; e à Chefe
de Gabinete, Srª Luzimar Lopes Brito.
O Município de Lábrea fica localizado na região
sul do Amazonas, na microrregião do Rio Purus. Fundada em 7 de março de 1881, portanto, tem uma certa história, uma bonita história, que remonta à fase
áurea da borracha, época em que eram frequentes
grandes levas de imigrantes nordestinos ao Estado do
Amazonas. A maior parte do Município é formada por
densa floresta, com baixa densidade populacional, de
apenas 0,4 habitante por quilômetro quadrado. E faz
uma belíssima festa que é a Festa do Sol. É uma festa
belíssima mesmo, que tem muita tradição, à qual eu
compareço praticamente todos os anos.
É, portanto, merecido o voto de aplauso que eu
proponho ao povo de Lábrea, supondo que o Senado
o aprovará por unanimidade, Sr. Presidente.
Parabéns a V. Exª pela citação a Tancredo. Devo
dizer a V. Exª que eu vou tentar comprar o livro. Se não
o comprar, vou pedir emprestado o de V. Exª, porque
eu estou ansioso por lê-lo. Quero saber que cem discursos foram esses, quais os autores. São brasileiros
e estrangeiros?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, é histórico do País. Para facilitar o seu estudo, eu
direi quais os brasileiros aparecem aqui: Felipe Cama-
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rão, Padre Vieira – a gente o considera brasileiro porque, embora seja português, viveu muito entre nós.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Seu
talento oratório explodiu no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Joaquim Nabuco entrou nos 100, Rui Barbosa. E V.
Exª vai ficar emocionado, porque tem um de Juscelino,
Tancredo Neves, que nos emociona, e Mário Covas –
um dele foi incluído.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Somente esses brasileiros. Nenhum de Carlos Lacerda?
Nenhum de Afonso Arinos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, de brasileiros só foram incluídos esses.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Numa
coletânea sempre fica essa lacuna, porque há discursos imortais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Tem um de Getúlio Vargas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
sem dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas é do mundo todo.
De Cristo, aqui, está aqui a coisa mais bela do
mundo, eu que sou do Partido Social Cristão: “Bemaventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bemaventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados”.
Enfim, o autor, cada um tem a sua avaliação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a V. Exª por tudo
então..
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas eu quero fazer V. Exª orgulhoso do pai que tem:
o Congresso Nacional, por intermédio de Antonio Carlos Magalhães, pinçou, em dois volumes e o CD, os
melhores pronunciamentos do Congresso, e seu pai
está incluído.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
sugestão seria ver outros, porque sempre fica essa
lacuna. Eu não consigo imaginar – neste momento eu
nem queria pensar em meu pai – uma coletânea de
melhores discursos de brasileiros sem incluir Carlos
Lacerda, Afonso Arinos, Vieira de Melo, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, ...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O de Carlos Lacerda, daquela renúncia, está incluído
nesse que citei. Foi Antonio Carlos Magalhães ...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi
quando ele se defendeu por nove horas na Comissão
de Justiça...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...que me deu pessoalmente. Ele disse que o mais
bonito – é bonito mesmo – é o do Padre Gontijo, que
foi Deputado Federal, falando sobre a morte de John
Fitzgerald Kennedy.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
Tancredo sobre a morte de Juscelino foi algo fantástico também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ontem eu reli na homenagem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
vi.
Nós temos que realmente cultivar. Eu creio que a
própria oratória evoluiu; ela mudou de rumo. Ela pode
ter ficado menos rebuscada, mais objetiva, mas não dá
para não se encantar quando se vê alguém como Carlos Lacerda, que era perfeito em tudo, embora no estilo
demolidor, construía pouco, destruía muito, e Afonso
Arinos só não tinha a voz, aquela voz que é boa para
o bom orador, aquela voz de telemarketing, aquela voz
grave. A voz do Afonso Arinos era... Eu disse isso a um
jornalista muito talentoso, que é seu sobrinho...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC ‑ PI) –
Nos discursos do Congresso, está incluído aquele do
Afonso Arinos: “Será mentira a viúva? Será mentira o
órfão? O mar de lama...”
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aquela
é uma peça imortal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dez dias depois o Getúlio tombou.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
disse a neto de Afonso Arinos, um talentoso jornalista que, por muito tempo, serviu aqui – hoje não está
na cidade –, que, além de ser um profissional isento,
eu o considero um amigo pessoal – uma coisa não
impede a outra: o seu avô, de bom orador, tinha tudo.
Ele tinha a cultura. Ele tinha rapidez de raciocínio. Ele
tinha intrepidez. Ele tinha a forma. Ele tinha, repito,
com a cultura, o fundo. Ele só não tinha, talvez, a voz;
a voz dele não era aquela voz redonda como a de
Carlos Lacerda. Eu brinquei com ele: o seu avô daria
para ser o grande Parlamentar que foi, mas não daria
para fazer telemarketing, porque tinha voz nasalada,
enfim. E eu não tenho outro defeito para ver nele. Eu
vejo que talvez tenha sido, depois de Lacerda, o mais
brilhante orador que a República conheceu, de 1946
para cá, e outros tantos que merecem ser resgatados,
enfim. O meu pai mesmo era um deles, como também
Almino Afonso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Jarbas Passarinho.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Jarbas
Passarinho, Paulo Brossard.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
pernambucano que morreu em acidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Marcos Freire.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Marcos Freire.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E tantos outros. Eu tinha um colega muito talentoso, muito
explosivo, que nem sempre fazia um jogo coletivo na
Bancada, embora fosse um querido amigo pessoal meu.
Ele era um virtuoso – aliás, era não; ele deve ser, porque
está advogando e continua o mesmo de sempre – orador, que era o João Cunha. Não sei se V. Exª chegou a
conhecê-lo. Virtuoso orador, uma figura que... Por um
desses acasos, que foi muito bom para ele, foi o voto
que marcou a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral.
Foi quando ficou, a partir dali, impossível, numericamente, a virada de Maluf, embora nós soubéssemos,
de antemão, que Tancredo ganharia.
Ele fez um discurso muito bonito, enfim.
Foi processado por ter sido muito duro com Pinochet. No Chile, foi processado por lei de segurança
nacional pela mesma razão, embora no Brasil, Francisco Pinto tenha sido processado por ter supostamente
agredido Augusto Pinochet. Naquele tempo, era considerado crime se criticar, do jeito duro que merecia
ser criticado, um ditador sanguinário e – depois se
viu – corrupto, como era Augusto Pinochet. Aliás, não
conheço ditador que não seja corrupto. Vargas era
uma exceção para confirmar a regra, embora tenham
praticado corrupção à sombra da ditadura dele. Geralmente, o ditador, quando se faz ditador, é porque, no
fundo, pretende acobertar a corrupção.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e fico muito
grato por esse diálogo muito proveitoso que aqui tivemos. Agradeço a V. Exª por toda consideração que
teve comigo, estendendo meu tempo além do que é
regimental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Antes de encerrar a sessão, ainda vamos ouvir o Senador
Sadi Cassol, que representa o PT de Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Estimado Sr. Presidente Senador Mão Santa, Senador
Arthur Virgílio, demais Senadores que ainda se encontram aqui.
Quero apenas fazer um registro, Sr. Presidente,
de uma PEC a que estou dando entrada nos próximos
dias e que trata de concursos públicos.
Hoje, no Brasil, governadores e prefeitos abrem
concurso público e não colocam no edital do concurso
o salário mínimo da categoria. Por exemplo, abre-se
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um concurso público para arquiteto. O piso da categoria em tal Estado, pelo Crea, seria, numa hipótese, de
R$4 mil, mas aí coloca-se no edital do concurso R$2,8
mil, ou R$2,5 mil, ou R$3 mil. Não se cumpre o piso da
categoria. Então a nossa proposta de emenda constitucional, a que darei entrada na próxima semana, é
no sentido de que se cumpra o que determina a lei: o
pagamento do piso salarial da categoria.
Vou ler aqui a justificativa, Sr. Presidente, apenas
para mostrar a importância de cumprir-se a Constituição no que diz respeito ao piso salarial de todas as
categorias profissionais do Brasil.
Justificação:
O §1º do art. 39 da Constituição Federal
relaciona os princípios a serem observados
na fixação dos padrões de vencimento e dos
demais componentes dos sistemas remuneratórios a serem instituídos pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. O objetivo desta proposta é a inclusão,
entre tais diretrizes, da obrigação de ser observado o piso salarial nacional das diversas
categorias profissionais, conforme fixado nas
correspondentes leis federais.
Com isso, pretende-se superar uma injustiça inaceitável, sofrida pelos profissionais
cuja categoria tem piso salarial fixado em lei,
que veem esse direito desprezado solenemente pelo Poder Público. Ou seja, exatamente
aqueles de quem se deveria esperar a conduta exemplar no cumprimento da legislação,
infelizmente, não levam em consideração o
piso salarial ao abrirem os editais dos concursos públicos.
Assim, por exemplo, os profissionais de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Química
e Veterinária têm a profissão e a remuneração
regulamentada por meio das Leis nºs 4.950-A,
de 22 de abril de 1966, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Não obstante, essas normas
não têm sido observadas, especialmente quando se abre concurso nas prefeituras e nos Estados brasileiros. Esses profissionais são muitas
vezes recrutados com salário muito menor do
que o piso salarial, às vezes em valor equivalente até mesmo à metade dele.
Não é justo que haja decréscimo na remuneração de um desses profissionais, simplesmente porque ele resolveu seguir o serviço
público. O trabalhador deve receber um salário
digno, pelo que ele se propôs a cursar o nível
superior, e deve ter uma retribuição à altura da
qualificação que obteve. É, portanto, um equí-

Março de 2010

voco se imaginar que o Poder Público esteja
economizando ao não pagar o piso salarial.
Ao contrário, essa postura leva ao desestímulo
do profissional, que deixa de prestar um bom
serviço e pode, até mesmo, procurar outra atividade para completar a renda, que resultará
na diminuição de sua dedicação e na queda
da qualidade de sua produção.
Por essas razões, conto com o apoio dos
meus Pares para a aprovação desta proposta
de emenda à Constituição.
Sr. Presidente, esta iniciativa nossa vem do reclamo de todos esses profissionais liberais mencionados em um pronunciamento que fizemos há dias
aqui. Recebemos e-mails e telefonemas do Brasil todo,
especialmente do meu Estado, o Tocantins, onde eu
tive ainda, na semana passada, o privilégio de receber
diversas delegações de arquitetos, de engenheiros,
de agrônomos, enfim, uma série de profissionais liberais que buscavam informações sobre esta emenda
constitucional.
Por isso vim aqui para dizer da importância desta
emenda constitucional que estamos apresentando, já
a partir da terça-feira da próxima semana.
Sr. Presidente, no colhimento das assinaturas
para apresentar a emenda – eu comecei ontem e
praticamente hoje já concluí – todos os Senadores
elogiaram a iniciativa...
(Interrupção do som.)
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Obrigado, Sr. Presidente, por mais um minuto.
Como eu dizia, todos os Senadores que assinaram elogiaram a iniciativa, e acredito que não vamos
ter dificuldade para a tramitação, no Congresso Nacional, de mais esta emenda constitucional em favor
desses profissionais.
Na próxima terça-feira, assim que protocolar esta
emenda, farei nova referência, com maiores detalhes.
Sr. Presidente, eu cheguei atrasado, pois estava em outras reuniões, mas V. Exª ainda me deu esta
oportunidade para falar.
Muito obrigado pela gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que foram deferidos,
nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, os seguintes Requerimentos:
– nº 96, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini, que
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 562 e 571, de 2009. Deferido
o Requerimento, as matérias passam a tramitar
em conjunto e vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa;
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– nº 124, de 2010, do Senador Antonio Carlos Júnior,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 341 e 389, de 2003 – Complementares. Deferido o Requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto e vão às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Assuntos Econômicos.
– nº 100, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini, que
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 64, de 2003, e 254, de 2005.
Deferido o Requerimento, as matérias passam
a tramitar em conjunto e vão às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos
Econômicos e de Assuntos Sociais, cabendo a
esta última a decisão terminativa.
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– nº 103, de 2010, do Senador Eduardo Suplicy, que
solicita a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 150, de 2005-Complementar, com
os de nºs 245, de 2003, 90, de 2007, e 302, de
2009, todos Complementares, que já se encontram apensados. Deferido o Requerimento, as
matérias passam a tramitar em conjunto e vão
às Comissões de Assuntos Econômicos e de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 115, de 2010, da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 53,
de 2009.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 116 e 117,
de 2010, das Comissões de Assuntos Econômicos; e
de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2009 (nº 2.217/2007, na Casa
de origem, do Deputado Rodovalho), que altera a Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991 – Lei Rouanet
– para reconhecer a música gospel e os eventos a ela
relacionados como manifestação cultural.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 3, de 2010, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando
a rejeição, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 445, de 2007.
Com referência ao expediente recebido, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
OF. nº 3/10-PRES/CAS
Brasília, 10 de fevereiro de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2007, que
“Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com a
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-4, de 24
de agosto de 2001, para determinar novas regras para
a manutenção da condição de titular de plano de saúde em caso de rescisão de contrato de trabalho ou de
aposentadoria”, de autoria do Senador Alvaro Dias.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 14, de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2009.
Com referência ao expediente recebido, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
Ofício nº 914/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 24 de fevereiro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 303, de
2009, que “Revoga o § 4º do art. 107 da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de
Aeronáutica”, de autoria do Senador Gim Argello.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 156, de 2009, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
114, de 2004 (tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 283, 429 e 533, de 2007).
Com referência ao expediente recebido, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
OF. nº 156/2009 – CDR
Brasília, 16 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
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Nesta
Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em Turno Suplementar
Senhor Presidente,
Em Reunião Extraordinária, realizada em 2 de
dezembro de 2009, esta Comissão deliberou em caráter terminativo, pela aprovação do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2004, que “Altera dispositivos da Lei nº 7.565, de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro da Aeronáutica, de modo a
instituir indenização a passageiros em caso de excesso de reservas em aeronave”, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, e pela rejeição dos Projetos
de Lei do Senado nºs 283, 429 e 533, de 2007 a ela
apensados.
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, combinado com o art. 284, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão, na discussão Suplementar, adotou definitivamente sem votação, o Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 114, de 2004.
Respeitosamente, – Senador Roberto Cavalcanti, Presidente em Exercício da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
128 a 131, de 2010, sobre a Petição nº 4, de 2003,
das Comissões de Assuntos Sociais; de Serviços de
Infraestrutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania,
concluindo pela rejeição da matéria.
A Presidência, em cumprimento às conclusões
dos pareceres, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2010
Requeiro Voto de Aplauso ao Jornal
do Brasil pela iniciativa de criar um serviço gratuito de assistência jurídica para
seus leitores.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Jornal
do Brasil, pela iniciativa de criar um serviço de assistência jurídica para seus leitores.
Justificação
O projeto do Jornal do Brasil, chamado JB em
ação – Exigir e Existir, cria um espaço com advogados
para atender ao interesse público com quatro canais de
comunicação com os leitores: e-mail, blog, telefone e
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cartas. O objetivo é defender os direitos do consumidor
e do cidadão, recebendo as reclamações e tentando
acordos com empresas e entidades. Parabéns pela
brilhante iniciativa.
Sala das Sessões, 4 de março de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em meados de novembro do ano passado, apresentei à consideração do Senado Federal o
Projeto de Lei nº 516 que atualmente se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça. Esse Projeto, que
revoga o art. 1.520 do Código Civil Brasileiro é, no meu
modesto entendimento, matéria de suma importância,
para a qual peço a máxima atenção das Srªs e dos
Srs. Senadores.
Diz o mencionado artigo que “excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não
alcançou a idade núbil [ou seja, dezesseis anos de
idade, de acordo com o art. 1.517], para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso
de gravidez”.
Como mencionei na justificação do Projeto, “o
artigo 1.520 do Código Civil está diretamente atrelado
ao revogado inciso VII, do artigo 107, do Código Penal,
que extinguia a punibilidade penal do agente de delito
de natureza sexual que se casasse com a vítima. Tal
dispositivo, no entanto, foi expungido do ordenamento
jurídico pela Lei n.º 11.106, de 28 de março de 2005”,
que alterou dispositivos do Código Penal.
De fato, Sr. Presidente, como sabemos, nosso
Código Penal é bastante antigo, e remonta de 1940.
Naquela época, a sociedade brasileira tolerava que,
por intermédio do casamento, a violência sexual praticada contra a mulher fosse perdoada. Entendia-se
que, se o agressor casou-se com a vítima, então não
haveria mais o que falar, porque o valor maior a se preservar era o casamento, enquanto meio de constituição de uma nova família. Como sabemos, entretanto,
na maioria das vezes, os casamentos eram forçados
após o cometimento da violência sexual, para evitar a
“desonra” da família.
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Mas hoje, felizmente, esse entendimento não
mais persiste, Srªs e Srs. Senadores. Já não mais se
aceita qualquer forma de violência contra a mulher,
sob qualquer pretexto. Aí está, por exemplo, a Lei Maria da Penha, para confirmar o que digo; aí estão, por
exemplo, as diversas Delegacias de Proteção à Mulher
espalhadas pelo País.
Tanto isso é verdade que, por intermédio da já
citada Lei n.º 11.106, foi revogado o inciso VII, do art.
107, do Código Penal, justamente o dispositivo que
dava amparo, na esfera penal, ao acobertamento de
delitos sexuais contra a mulher por meio do casamento. Nada mais adequado, portanto, que se processe a
adequação do Código Civil a essa nova realidade. Ao
assim proceder, estaremos evitando que o casamento
sirva de biombo para ocultar agressões secularmente
perpetradas contra as mulheres, entre elas o estupro,
a violência física e a grave ameaça, práticas inaceitáveis nos dias de hoje, e que merecem o nosso mais
veemente repúdio.
Aliás, Sr. Presidente, essa é a tendência dos
países mais desenvolvidos do mundo. No Parlamento Europeu, por exemplo, foi aprovada recentemente
uma resolução mediante a qual os parlamentares
instaram os Estados-Membros a reconhecerem como
infrações penas a violência sexual e a violação de mulheres, “nomeadamente no casamento e nas relações
íntimas não oficializadas e/ou quando cometidas por
membros da família do sexo masculino”. Isso porque
naquele continente, apesar de toda a evolução material
que experimenta, a violência contra as mulheres é um
problema alarmante: uma em cada quatro mulheres é
vitima de violência doméstica!
Aqui também, não podemos continuar permitindo que existam brechas jurídicas para acobertar delitos dos mais infames praticados contra as mulheres
brasileiras.
Gostaria, portanto, neste momento, de fazer um
apelo ao nobre Colega, Senador Pedro Simon, para
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que relate favoravelmente a matéria, com a competência e a seriedade que sempre caracterizam os atos
praticados por V. Exª, para que possamos ver o PLS
n.º 516/2009 aprovado o quanto antes.
Apelo também aos meus colegas Senadores e,
particularmente, às Senadoras, para que nos apoiem
nesta jornada e nos ajudem a extirpar de nosso mundo
jurídico mais esse dispositivo antiquado, que em nada
contribui para construirmos um país mais justo no que
diz respeito à dignidade humana.
Enquanto neste País um malfeitor puder se valer
da letra da lei para ocultar seus crimes, não praticaremos a verdadeira justiça, mas, sim, a iniquidade e a
desonra, sobretudo contra os menos favorecidos, que
não dispõem de recursos para contratar advogados.
Portanto, Sr. Presidente, essas eram as considerações que gostaria de fazer na tarde de hoje na tribuna
desta Casa. E que a sociedade brasileira também se
mobilize, enviando mensagens aos Deputados e Senadores em prol da aprovação desse Projeto de Lei,
que, tenho toda a certeza, beneficiará muitas mulheres
do nosso querido Brasil.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
a sessão, que foi coordenada pela Secretária Executiva,
Drª Cláudia Lyra, também pelo Dr. José Roberto e Dr.
João Pedro, com a assistência consistente e permanente do grande servidor-padrão, Zezinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 58
minutos.)
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Agenda do Presidente José Sarney
4-3-2010
quinta-feira
17h – Visita ao túmulo do Presidente Tancredo
de Almeida Neves
Igreja São Francisco de Assis em São João
del-Rei

Março de 2010

18h – Reinauguração do Memorial Tancredo
Neves
São João del-Rei
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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março de 2010

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

(28)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)
(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)
VAGO

(1)

(10,19)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

(5,29)

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

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,21)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(18)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

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

(23)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

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

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

(2)

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

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

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

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(3,4)

1. Senador João Vicente Claudino

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

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)
Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

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

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

(3)

1.

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

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

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

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

(1,2)

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

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

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

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

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

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

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

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

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

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

(38)

3. João Pedro (PT)

(37)

Marcelo Crivella (PRB)
Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(30)

(11,41)

4. Ideli Salvatti (PT)
(35)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(40)

6. Sadi Cassol (PT)

(31)

(33)

(29,72)

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

7. João Ribeiro (PR)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
(66,68)

Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
(56,59)

(54,70)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Geovani Borges (PMDB)

(64,67,88,91)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(58,78)

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

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,65,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,60)

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)

(18,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52)

(14,16,47)

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

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(27)

(17,50)

(46)

Jayme Campos (DEM)
João Tenório (PSDB)

(43)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

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

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

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

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

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

(3,18,29,71,82)

1. VAGO

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(26)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(33,78)

(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)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

(9,52,88,91)

(6,56)

(48,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(51)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
(50,76,79)

(49,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(55)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

(24,67,85)

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

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

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

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

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

(10,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

(4)

1. VAGO

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

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

(13)

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

(5)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(9)

2. VAGO

(2,3)

(2,11,16)

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

(4)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(12,14,15)

1. Paulo Duque

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(2,3)

1. Wellington Salgado de Oliveira

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

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

(30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,37)

Eduardo Suplicy (PT)

João Pedro (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(30)
(39)

(17,35)

(1,15,17,38)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

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

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,47)

6. Marina Silva (PV)

(19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
(60,64)

Pedro Simon (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(61,64)

(59,67)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(56,68,86,93)

Geovani Borges (PMDB)

(54,64,96,99)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(57,64)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

(5,63,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,58,65)

(55,69,78)

(46,62,66)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,64)

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

(40)

1. Efraim Morais (DEM)

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

(44)

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

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(28,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(29,73,91)

(28)

(51)

(43)

(4,52)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)
(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,72)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(50)

3. Raimundo Colombo (DEM)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(28)

Tasso Jereissati (PSDB)

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

(42)

(49)

(25,70,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(45)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
52. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

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

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

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (93)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

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

(34,81,89,92,94)

1. João Pedro (PT)

(34)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

4. José Nery (PSOL)

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

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,31)

(32)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

(58,102,105)

Geovani Borges (PMDB)

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

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)
(56)

(55)

(59,83,88)

(59)

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

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,54)

(61)

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

(4,42)

(46)

2. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

José Agripino (DEM)

(13,48)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

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

(49,77,82,103,104)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

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

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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(10,20)

(2,39)

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

8. Marconi Perillo (PSDB)
(25,68,74,75)

(41)

(11,50)

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(7,13)

1. VAGO

(8,14)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16)

Gerson Camata (PMDB)

(3,18)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)

(11)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)
3. VAGO

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(9)

2. VAGO

Rosalba Ciarlini (DEM)

(9)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,20)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,17)

1. VAGO

(17)

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

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

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

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

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

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

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

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)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26,43,45)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

(24)

2. César Borges (PR)

(21)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(22)

4. Delcídio Amaral (PT)

(25)

(23)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(40,47,48,49,54)

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

(40)

(39,50,53)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

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

(33)

(30)

1. Adelmir Santana (DEM)

(35)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(29)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(34)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,14)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,27)
(3,31)

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

(4,19)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(15)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,41)

1. Cristovam Buarque

(12,36,42)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

(8)

2. VAGO

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

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.

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

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

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6,7,8,9)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

(3)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

1. Fátima Cleide (PT)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

(3)

2. João Pedro (PT)

(4)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

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

1. João Pedro (PT)

(21)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(21,53,59,61,64)

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

(cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(41,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(35,43)

(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

Geovani Borges (PMDB)

(34,68,72)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,33)

José Agripino (DEM)

(2,25)

4. Mão Santa (PSC)
5. VAGO

(37)

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO

(16)

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

(6)

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(15,17,18,20)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(11)

(3,7,19)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,4,9)

1. Adelmir Santana (DEM)

Mário Couto (PSDB)

(13)

(12)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(8)

1. Cristovam Buarque

(10)

PTB
Sérgio Zambiasi

(14)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
17. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
18. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
19. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
20. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

1. VAGO

(1)

2.

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

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

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

(1,2)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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

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

março de 2010

ORDEM DO DIA

segunda-feira 1º

175

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

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

(40)

1. Aloizio Mercadante (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
João Pedro (PT)

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(44,68)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)
(64)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Geovani Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(48)

(2)

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

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

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)
(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

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

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(58)

(18,29,57)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

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

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(5)

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.

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

(18)

(18,33,56)

2. Paulo Paim (PT)

(18)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PV)

(23)

4. VAGO

(20)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

(19)

6. João Pedro (PT)

(24)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

Geovani Borges (PMDB)

(53,76,79)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

1. Neuto De Conto (PMDB)
2. Lobão Filho (PMDB)

(45)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,49,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(48,60)

5. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(43)

(3,6,54)

(29,50)

(46)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(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)

(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

(32)

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB

(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).

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

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

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

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

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

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

(28)

1. Delcídio Amaral (PT)
(2,27)

Serys Slhessarenko (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,26)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
(23)

3. Tião Viana (PT)

(25)

4. VAGO

(24,50)

(24,54)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
(32,45,55,57)

Neuto De Conto (PMDB)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,43)

2. Pedro Simon (PMDB)

(42)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

(47)

4. Gerson Camata (PMDB)

(46)

(44,49,51)

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

(34)

Marco Maciel (DEM)

(35)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

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

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

(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Gim Argello

(33)

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

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB

(9,12,31)

(6,14,30)

5. Cícero Lucena (PSDB)
(19)

(38)

(37,52,53,59,60)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

190

segunda-feira 1º

ORDEM DO DIA

março de 2010

11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
32. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
35. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
36. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
38. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).

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

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

(22)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23,63,67,70)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

2. Fátima Cleide (PT)

(21,32,49)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(18,54)

(22,71)

(20,60,61,62,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

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

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

(40,43)
(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(34,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(35,39)

(41,42)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(28)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(27)

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

(13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

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

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(31)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

194

segunda-feira 1º

ORDEM DO DIA

março de 2010

44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)

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

(22)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(18)

2. Flávio Arns (PSDB)

(20)

(21)
(22,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(19,41,44)

4. João Ribeiro (PR)

(19,47)

(19,42)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(39)

(34)

1. Valter Pereira (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,35)

(37)

3. Geovani Borges (PMDB)

(38,46)

4. VAGO

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

(2,53,56,58,60)

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

(28)

(3,23)

(6,12,29)
(31)

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

(27)

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

(1)
(26)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15,24)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(14,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(30)

(25)

(15,24)

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

(5)

1. Fernando Collor

(30)

PDT
Acir Gurgacz

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

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
18. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
25. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
31. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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43. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
44. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
61. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
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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): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

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

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

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

março de 2010

ORDEM DO DIA

segunda-feira 1º

201

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(1)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

VAGO

3. Mão Santa (PSC-PI)

(14)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(9)

1. VAGO

(6)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(11)

4. VAGO

(11)

VAGO

(11)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 22/12/2009
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
10. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Gilvam Borges, de acordo com o Requerimento nº 1712, de 2009, licencia-se, para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, pelo prazo de 121 dias, a partir de 22/12/2009.
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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
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(4)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,11,12)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(5,7,8)

PR
Magno Malta (ES)

(1,6,9)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(10)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 01/12/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
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5. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
6. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
7. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
8. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
9. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
10. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
11. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
12. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado André de Paula (DEM/PE)

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Deputado Damião Feliciano (PDT-PB) 2

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
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1

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

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

TITULARES

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

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

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

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

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

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

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

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

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

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

10

7

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

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

14

5

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. DR. NECHAR (PV/SP)

(Atualizada em 14.10.2009)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

1

Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P,
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de
11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.
14
Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio
Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.
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