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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minu-
tos, e encerra-se às 18 horas e 6 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, capital da República do Brasil.

Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Esta é a 30ª Sessão Não Deliberativa da 4ª Ses-
são Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Dia 15 de 
março de 2010, segunda-feira, 14 horas.

Esta é uma sessão não deliberativa, criada jus-
tamente para que os Senadores da República possam 
fazer os seus pronunciamentos mais demorados e suas 
teses mais prolixas, salvaguardando a sua represen-
tatividade. Isso vem resgatar a tradição dos grandes 
temas discutidos no Senado da República. Nesta Casa, 
oradores como Rui Barbosa, como Joaquim Nabuco, 
como Paulo Brossard, recentemente, no período dita-
torial, passavam quase quatro horas na tribuna, o que 
foi diminuído sobremodo. Então, agora, às segundas e 
às sextas, essa equipe de Senadores resgatou o valor 
histórico do debate e das grandes teses do País.

Hoje é um dia especial. Atentai bem, Papaléo 
Paes! Vamos recordar. Em 1950, o Brasil perdeu a 
Copa. A Drª Cláudia Lyra não tinha nascido. Foi uma 
tristeza no Maracanã. O Brasil ganhava de todo mun-
do, de 9 a 0, de 10 a 1. Ademir da Guia. Mas, no final, 
2 a 1 para o Uruguai. Um silêncio.

Mas 1950 é tido na história da humanidade como 
o ano santo, e tem suas razões para isso. Em com-
pensação pelo fato de o Brasil não ter ganhado a taça, 
nasceu um dos filhos mais ilustres de nossa Pátria. 
Nascia, naquele bravo Rio Grande do Sul, lá da Guer-
ra das Farroupilhas, dos Lanceiros Negros, o Estado 
que deu o maior número de Presidentes da República, 
esse filho ilustre, o Paulo Paim.

Hoje, a maneira de ele ser, a liderança de Paulo 
Paim fez com essa festa não fosse só dele, não fosse 
da sua família, não fosse do Rio Grande do Sul, não 
fosse só do Brasil, não fosse dos indefesos, dos tra-
balhadores, dos aposentados, mas fosse do mundo 

que luta por liberdade, por igualdade, por fraternidade, 
aquela que foi, vamos dizer, a maior luta na história 
da humanidade.

Então, quis Deus que eu presidisse esta ses-
são e traduzisse aqui a homenagem, os aplausos e 
o respeito a Paulo Paim, que completa 60 anos, um 
dos maiores valores da grandiosa história política de 
líderes do Rio Grande do Sul.

Que minhas palavras cheguem aos céus e a Deus, 
por meio do complexo de comunicação, das ondas 
sonoras da televisão, da rádio AM e FM e da Voz do 
Brasil: ó Deus, abençoe o Paim! Que ele continue aqui 
neste Parlamento a defender as grandes causas. Ele é 
a esperança dos aposentados, hoje, no Brasil.

Pela ordem, o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim e todos os presentes aqui, quero dizer que o Se-
nador Mão Santa já prestou uma grande homenagem 
ao nosso querido Senador Paulo Paim, historiando seu 
nascimento, sua cidade, seu Estado de nascimento, 
toda a importância do Senador Paulo Paim para o Rio 
Grande do Sul e, agora, para todo o Brasil.

Senador Mão Santa, realmente, o que V. Exª falou, 
o que V. Exª relatou merece o respeito de todos nós 
e o agradecimento desta Casa exatamente por estar 
homenageando este grande homem brasileiro, o Se-
nador Paulo Paim, que não digo que nos surpreenda, 
absolutamente... No início, sim, porque nós sempre 
temos a imagem de que político tem uma persona-
lidade adequada, adaptada ao título que recebe de 
político. Mas realmente sempre tive no Senador Paim 
uma grande referência de seriedade, competência, 
responsabilidade e probidade.

Então, Senador Mão Santa, quero que S. Exª, 
o Senador Paulo Paim, receba, com todo o carinho e 
sinceridade, estas minhas palavras, que não são fáceis 
nem baratas. São palavras muito caras, porque seu pre-
ço é a confiança que tenho em V. Exª, Senador Paim, e, 
mais ainda, a honra de conviver com V. Exª, um homem 
que só nos faz dar bons exemplos e permite que sua 
imagem traduza a imagem que representa realmente 
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um grande político. Pelo seu aniversário, V. Exª está de 
parabéns, extensivos à sua família. O Rio Grande do Sul 
e o Senado Federal estão de parabéns: o Rio Grande 
do Sul por tê-lo como um grande filho e o Senado por 
tê-lo como um grande político e Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
oradores inscritos, mas determino que todos cedam a 
palavra ao aniversariante do Brasil, exemplo de sensi-
bilidade, ética e trabalho na política do nosso País.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Paulo Paim, V. Exª poderá usar da palavra 
pelo tempo que achar conveniente. Sei que Papaléo 
está ali, mas eu também estou munido de um discurso 
de S. Exª que levou, dessa tribuna, uma hora e trinta 
e seis minutos. De outra vez que ele vier jogar pedra 
aqui, eu, se estiver na Presidência, vou pedir permissão 
para ler o discurso dele todinho, para que ele confira 
no cronômetro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Se-
nador Mão Santa, Senador Papaléo, muito obrigado 
pelas palavras.

Senadores, Senadoras, funcionários do nosso 
Senado e todos aqueles que estão assistindo a TV 
Senado ou ouvindo a TV Senado, é uma satisfação, 
neste momento, estar aqui na tribuna. 

Sr. Presidente, de fato, hoje, 15 de março, eu 
completo 60 anos. E ontem parei para escrever um 
pouco dessa minha caminhada. Quero, neste momen-
to, dividir este momento da minha vida com vocês que 
estão, agora, me ouvindo ou me vendo pela TV Se-
nado, com vocês que fizeram essa travessia comigo 
desde os anos 50. 

Fico eu imaginando, como se fosse um filme, 
quantos brasileiros e brasileiras já fizeram aniversário 
este ano e quantos irão festejar sua data ao longo de 
2010. Meus parabéns, feliz aniversário, não somente 
para mim, mas para todos os brasileiros. 

É claro que aqui, Senador Mão Santa, por uma 
questão não só emotiva, de justiça, eu me lembro tam-
bém de tantos amigos que já faleceram. Lembro-me do 
cantor Leonardo, para quem aqui fiz uma saudação e 
encaminhei voto de pesar pelo seu falecimento, muito 
recentemente. Enfim, foram tantos amigos e tantos que 
sequer conheci pessoalmente, mas que comigo, nes-
sas décadas, de uma forma ou de outra, interagiram, 
com correspondência, com abraço, com caminhadas, 
ou mesmo pela TV, pelo rádio, pelos boletins, pelos 
jornais, enfim, no dia a dia.

Falo de brasileiros de todos os Estados. Agradeço 
a muitos dos Estados que me concederam o título de 

cidadão, mas claro que a maioria dos meus amigos 
está lá no meu querido Rio Grande do Sul. 

Senador Mão Santa, pode parecer estranho para 
alguns, mas, ao olhar para o espelho, posso até não 
entender como o tempo passou tão depressa. Seis 
décadas, sessenta anos. Tenho consciência que fo-
ram sessenta anos muito bem vividos. Com alegrias? 
Claro, mas também com tristezas, com mágoas, com 
surpresas, dores. Mas a nossa mente registra tudo 
como se fosse passado um espaço de tempo muito 
pequeno. Percebo eu que nunca é tarde. O espelho 
conta a nossa história de erro e de acertos. Mas isso é 
bom, bom inclusive ao olhar o nosso corpo e perceber 
que as mudanças que só o tempo faz estão aí. Você 
olha para o seu corpo e percebe as transformações, 
percebe que aquele corpo que abriga o seu espírito 
já não tem o mesmo vigor de outrora e, daí, começa 
a passar o filme da vida, que registra cada uma das 
mudanças feitas pelo passar dos anos.

Senador Papaléo, neste momento, da tribuna, 
lembro da minha caminhada ainda menino, Senador 
Mão Santa, pescando, nadando. Eram lagos, eram rios, 
era jogando futebol, brincando pelas ruas noite adentro. 
Naquele tempo parecia que nada era perigoso. 

Recordo as minhas mãos pequenas amassando 
barro na fábrica de vaso Bovo. Eu tinha oito para nove 
anos. Mais tarde, minha voz infantil gritava lá na feira 
livre: eu vendia frutas na barraca do Sr. Neri, em Porto 
Alegre, dos dez aos onze anos.

Lembro ainda de, eu guri, piá, quando, com doze 
anos, fiz um teste e passei no Senai. Lá fiz um curso 
técnico; depois, virei metalúrgico. Bons tempos aqueles 
de estudante. No Ginásio Noturno para Trabalhadores, 
com quinze anos, presidi o grêmio do Ginásio Noturno 
para Trabalhadores e, depois, do Ginásio Santa Cata-
rina. Em seguida, passei pelo Cristovão. Depois, vejo-
me com dezesseis anos gritando em passeatas para 
garantir a volta da democracia, a liberdade dos presos 
políticos, a ampliação dos direitos dos trabalhadores, 
dos estudantes, e exigindo o fim da ditadura. 

Mais tarde, vieram os filhos e os netos.
Recordo-me, com uma enorme saudade, do ca-

rinho que via meus pais trocarem, dos conselhos que 
me davam. Que saudade! Eles já faleceram.

Depois, vieram as disputas. Primeiro, a disputa 
sindical; depois, três mandatos de Deputado Federal, 
um deles como Constituinte, e, mais tarde, a chegada 
aqui ao Senado.

Lembro-me de muitos fatos da Assembléia Na-
cional Constituinte: da luta pelos aposentados, da luta 
em defesa dos discriminados, dos trabalhadores, dos 
direitos dos sem teto e dos sem terra, dos estudantes, 
das mulheres, da luta pela livre orientação sexual, pela 
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liberdade religiosa, pela liberdade sindical, pela edu-
cação e por recursos para a seguridade social, lutas 
que travo até hoje.

Confesso a todos que olho para este corpo de 60 
anos e percebo que ele me foi fiel. Pregou-me alguns 
sustos – é verdadeiro, é claro –, mas suportou meus 
abusos, minha falta de cuidados. Às vezes dava sinal, 
mas eu, naquele momento, estava ocupado demais 
para dar atenção a ele.

Fico imaginando, neste momento, que você, ido-
so, com 60 anos ou mais, talvez tenha a mesma sen-
sação. Quem sabe 60, 70, 80, 90 ou 100 anos. Não 
importa, ainda somos meninos sonhando em construir 
algo novo. Que bom que é assim! Mas também gosto 
de dizer que temos de andar com os pés no chão, vi-
ver o mundo real. Por isso, eu sei das dificuldades, do 
baixo valor das aposentadorias, da luta para pagar o 
aluguel, da luta pela casa própria, da falta do dinhei-
ro até para alimentação, para comprar remédio, para 
pagar o plano de saúde, que você pagou durante uma 
vida e de que teve que desistir quando chegou aos 60 
ou 70 anos, por causa do alto valor da prestação. Sei 
das dificuldades das casas dos idosos, dos centros 
de convivência, do tratamento indevido, sei do afasta-
mento de muitos e muitos dos filhos que o idoso, às 
vezes, não vê há anos. 

Sr. Presidente, eu gostaria de lhes dizer nes-
ta oportunidade que não desistam. Sempre valerá a 
pena. A vida, por si só, brilha como um estrela. Mesmo 
quando a estrela se apaga, não é que ela desapare-
ceu, ela fez a viagem para a eternidade. E ela, com 
certeza, foi guiada pela fé, a fé em Deus. É essa fé 
que irradia, que encanta, que nos leva ao mundo der-
radeiro da felicidade.

Faço 60 anos hoje, mas desde muito caminho ao 
lado desses homens que andam mais devagar, e as 
mulheres também. Essa foi, inclusive, a razão de ter 
apresentado e aprovado, por unanimidade, o Estatu-
to do Idoso. Hoje é lei. O Estatuto é um jovem de seis 
anos, uma criança. Nós o elaboramos pensando em 
melhorar a sua qualidade de vida. 

A partir de hoje, eu também passo a ser consi-
derado um idoso, mas posso garantir para vocês que 
meu coração e minha alma são portadores da mes-
ma coragem, da mesma rebeldia de décadas atrás, 
quando eu estava lá, nos bancos escolares, brigando 
contra a ditadura.

Sou daqueles que diz que a alma não tem ida-
de, ela apenas amadurece, vai ficando mais sábia, e 
isso, claro, é bom. 

Aconteça o que acontecer, não deixem que so-
mente o espelho do retrovisor conte a história da sua 
vida. Liguem também os faróis para que a luz projeta-

da no horizonte ilumine os seus caminhos, porque o 
futuro é como o infinito, só a Deus pertence.

Continuo me sentindo um ser humano com ca-
pacidade, cheio de ideais, com muita vontade de fazer 
o melhor, fazer o melhor que posso, de contribuir para 
mudar aquilo que deve e pode ser mudado. Acredito 
que é assim que os idosos devem se sentir. E, por isso, 
combatemos diariamente e fazemos o bom combate 
contra qualquer tipo de discriminação.

Independentemente da idade ou de gênero, todos 
têm que ter o direito a um lugar ao sol. Sei o quanto 
vocês já lutaram e o quanto ainda podem pelear na 
busca de melhorar a qualidade de vida de todos nós 
– repito – independentemente da idade. Mesmo que 
fosse um único dia, ainda assim ele seria muito pre-
cioso e não deve ser desperdiçado.

Sei que os anos vão passando, a vista já não é 
a mesma – se eu tirar os óculos, claro que não vou ler 
com a mesma precisão –, mas, embora a vista já não 
seja a mesma e os passos da nossa caminhada estejam 
ficando mais lentos, estamos mais atentos. Os cabelos 
grisalhos são uma realidade. Muitos me dizem: “Paim, 
que bom, nós estamos entrando na idade do condor’. 
Claro que isso tem dupla interpretação: uma delas diz 
respeito à força da águia, à força do vento, à força das 
asas, à força da liberdade, da independência; mas a 
outra diz que a idade do condor é a idade das dores, 
a idade que nós passamos a sentir. Por isso, a idade 
do “com dor”, a idade das dores. Mas tudo bem.

Eu digo: sou daquele que gosta de olhar as fotos, 
as fotos de um álbum, por mais antigo que ele seja, 
ou mesmo no computador; sejam as fotos de 50, 60, 
100 anos atrás, lembrando-me dos meus avós, dos 
bisavós ou a foto de ontem. Vivo esse passado, mas 
podem ter certeza de que as imagens da minha men-
te, no presente, apontam para o futuro.

Meus amigos, olhem só quantas conquistas vi-
vemos juntos. Construímos o Estatuto do Idoso, que 
hoje é lei, no Senado, depois de muitas vigílias, Sena-
dor Papaléo Paes, Senador Mão Santa, que estiveram 
conosco aqui, assim como tantos outros. Aprovamos 
alguns projetos importantes que quero aqui destacar 
para a nossa caminhada de vida. O PLS nº 672/2007 
estabelece que todo idoso com pelo menos cem anos 
tem direito a um benefício no valor de dois salários 
mínimos – o benefício é a partir dos sessenta anos, e 
aquele que chegar aos cem anos terá direito não a um 
salário mínimo, mas a dois salários mínimos. O PLS nº 
216/2007 permite que o trabalhador com mais de 60 
anos de idade saque os recursos acumulados no Fun-
do de Participação PIS/PASEP, e o PLS nº 302/2007 
isenta o aposentado de sessenta anos por invalidez 
do exame médico pericial. Temos ainda o PLS nº 187, 
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de autoria do Senador César Borges, que todos nós 
defendemos e aprovamos, que garante que o Imposto 
de Renda com isenção seja, conforme manda o Esta-
tuto, já a partir dos sessenta anos. E o que dizer aos 
nossos aposentados, que há tanto tempo aguardam 
a valorização dos seus benefícios? Salário mínimo, 
reposição de perdas. Por que não destacar o PLS nº 
58, que atualiza as pensões e aposentadorias, também 
aprovado por unanimidade aqui no Senado, felizmente, 
por todos os Senadores, do qual tive a alegria de ser 
o autor, e o PLS nº 296, de 2003, que acaba, Senador 
Mão Santa, com o Fator Previdenciário. Tive a alegria 
de ser o autor desse projeto, e V. Exª foi o Relator.

Sr. Presidente, poderíamos falar que todos os 
anos temos estado juntos para tentar conseguir que 
os aposentados recebam o mesmo índice de rea-
juste concedido ao salário mínimo. Aprovamos aqui 
também, no Senado. Lá na Câmara é o PL nº 1, que 
aprovamos aqui por unanimidade, depois de o termos 
aprovado em todas as comissões. Espero que a Câ-
mara acompanhe o Senado, aprove o PL nº 1, para 
que o aposentado receba 100% do PIB, como é dado 
ao salário mínimo.

Sr. Presidente, todos esses projetos nasceram 
dessa energia que nos une, geração a geração. Nós 
temos coesão. Isso faz meu coração se sentir aperta-
do de tanta alegria e, pode ter certeza, batendo mais 
forte.

Nós temos lutado sem cansar contra a violência 
praticada contra os idosos, contra o arrocho salarial 
imposto aos idosos e aos aposentados e pensionis-
tas, contra a violência às mulheres, contra a violên-
cia às crianças, contra a violência que ataca nossa 
juventude.

Queremos valorizar o idoso no mercado de traba-
lho, se for essa a sua vontade ou necessidade. Temos 
lutado pela valorização da jovem mulher e da mulher 
idosa também. Temos estado juntos em diversas fren-
tes de batalha.

Eu me sinto honrado por ter trilhado esse ca-
minho com vocês. Sinto-me gratificado. Cheguei aos 
60 anos, sou um idoso e, agora, somos um grupo da 
terceira idade, lutando juntos. Pertenço com orgulho a 
esse time de homens e mulheres de cabelos prateados 
– no meu caso, barba também prateada. Eu só peço a 
esses grandes moços que acreditem nos idosos, que 
escutem mais os conselhos dos idosos. Eu diria: amem 
o seu próximo que a vida os fará felizes.

Saibam como é bom olhar para trás e poder dizer: 
eu estive lá, na trincheira do bem, ao lado de todos, 
das crianças, dos adolescentes, dos jovens, daqueles 
da meia idade e dos idosos. É bom saber que essa é 
uma idade mais madura, mas não menos idealista. É 

a idade em que o tempo nos ensina como caminhar 
tranquilos na busca dos objetivos em que acreditamos, 
independentemente da época e do tempo.

Sessenta anos! Como é bom estar lutando pela 
PEC da Juventude! Como foi bom, naquele dia, Senador 
Mesquita, Senador Dornelles, ver as galerias lotadas! 
Eram 250 jovens. Fui à tribuna pedir apoio à PEC da 
Juventude, e todos os Senadores que aqui estavam 
disseram: “Nós aprovaremos a PEC da juventude”, sob 
palmas das galerias.

Sr. Presidente, como é bom dizer que o Estatu-
to do Idoso, que hoje é lei, como eu dizia, melhorou a 
vida de 26 milhões de brasileiros! Como é bom lembrar 
do Estatuto da Igualdade Racial, que vai contemplar 
diretamente e indiretamente mais de cem milhões de 
brasileiros! Como é bom lembrar do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência, que beneficia 28 milhões de bra-
sileiros! Todos, aqui encaminhamos, aqui aprovamos, 
estão na Câmara dos Deputados.

Registro, Sr. Presidente, que recebi hoje, no meu 
gabinete, a Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, 
Amigos e Usuários de Implante Coclear – Adap. Deles, 
eu recebi um mimo, Senador Mão Santa. Recebi esse 
relógio e prometi usá-lo aqui, na tribuna, em homena-
gem a eles. É um simples relógio. Está escrito aqui 
Adap, a Associação dessas pessoas com deficiência. 
Eu o usarei com muito carinho, em homenagem a todas 
as pessoas com deficiência do nosso País.

Como é bom dizer que o Estatuto do Motorista, 
que eu estou construindo, dialogando com empresá-
rios e trabalhadores, está avançando e trará benefícios 
diretos e indiretos, eu diria, a todos os brasileiros! Ele 
vai tratar do transporte de cargas, como também do 
transporte de pessoas.

Como é bom lembrar a luta pela valorização do 
salário mínimo! Eu sempre disse, há anos, que se o 
salário mínimo ultrapassasse a barreira dos US$100, 
ele ia fortalecer o mercado interno e teríamos mais 
milhões de pessoas trabalhando, produzindo, rece-
bendo e consumindo. E hoje o salário mínimo está na 
faixa dos US$300.

Como foi bom ter sido Relator da Comissão Mista, 
que aprovou o projeto de política para o salário mínimo, 
acompanhando o crescimento do PIB! Porque lá, nós 
já dizíamos que o aposentado deveria receber este 
mesmo percentual de reajuste: a inflação mais o PIB. 
Falo mais: lá, aprovamos a inflação e dobro do PIB, 
mas sabíamos que, na negociação, íamos terminar – 
e foi positivo e eu defendi – a inflação mais o PIB que 
levou o salário mínimo, hoje, para US$300.

Como é bom saber que o debate do pré-sal avan-
ça! A Senadora Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, Rosalba Ciarlini, me indicou como Relator do 
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Fundo Social do pré-sal. Com certeza, lá nós vamos 
destinar dinheiro para a Previdência. A Câmara já apon-
tou e, aqui, na Comissão de Assuntos Sociais... Porque 
tem que ser coerente com um projeto que apresentei 
há mais dois anos, em que eu dizia que no Fundo So-
cial do pré-sal tem que haver recursos também para a 
Previdência, como adota a Dinamarca e outros Países. 
O Fundo contempla, pelo projeto original, infraestrutura, 
meio ambiente, educação e cultura. Entendo eu que 
tem que haver um quinto elemento: a Previdência, que 
vai contemplar 190 milhões de brasileiros.

Como é bom poder dizer para vocês que a CCJ 
já aprovou o Fundep, que é a PEC nº 24, de nossa 
autoria, que vai garantir um Fundo de investimento 
para o ensino técnico profissionalizante! E para esse 
não sai dinheiro do pré-sal, não é nenhuma nova con-
tribuição para a sociedade. Ele vai trabalhar com di-
nheiro do FAT.

Como é bom dizer que, lá na CCJ, já aprovamos a 
PEC que desvincula a DRU da seguridade social, onde 
está saúde, assistência e previdência, e está pronta 
para ser votada aqui no plenário! Ela vai gerar cerca 
de R$50 bilhões para investimento em previdência, 
saúde e assistência.

Como é bom dizer para todos que já aprovamos 
na CCJ a PEC 50 que acaba com o voto secreto! Ela 
está pronta há mais de um ano para ser aprovada aqui 
no plenário do Senado.

Para concluir, Sr. Presidente, quero agradecer 
a todos os Senadores; vou passar em seguida para 
o Senador Geraldo Mesquita Júnior – e V. Exª faz o 
aparte no momento em que mais gostaria.

Como é bom ter essa relação que tenho – e que-
ro dizer aqui da tribuna – com todos os Senadores 
e Senadoras, independentemente de partido político!

Como é bom este trabalho de interação com to-
dos os Parlamentares desta Casa, buscando a cons-
trução de propostas que sejam de interesse do povo 
brasileiro!

E quero aqui dizer muito obrigado a todos, Se-
nadoras e Senadores. Como foi importante para mim 
ter recebido o apoio de todos vocês naquele momento 
mais difícil da minha vida, quando um dos meus filhos 
estava entre a vida e a morte depois de onze opera-
ções, e todos, todos, independente de partido ligaram 
para mim. Hoje o meu filho está salvo, está concluindo 
o Curso de Direito e já está trabalhando.

Muito obrigado a todos, todos os Senadores e 
Senadoras.

Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Querido amigo Senador Paulo Paim, eu ia passar direto 
para a minha sala, mas percebi, na chegada, que V. 

Exª estava na tribuna e fiz questão de parar aqui para 
lhe fazer um aparte. V. Exª alinhavou, nesses últimos 
minutos, uma série de iniciativas suas e de alguns 
outros Parlamentares que poderão se constituir em 
benefícios para os trabalhadores brasileiros, para o 
povo brasileiro. Parabéns ao povo brasileiro, parabéns 
aos trabalhadores brasileiros! V. Exª – vamos usar aqui 
uma figura de linguagem – está na iminência de pre-
sentear os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro 
com alguns benefícios, como já o fez durante toda a 
sua vida de Parlamentar. Eu queria aqui me permitir o 
direito de lhe oferecer um presente hoje, já que hoje 
é seu aniversário. Eu estava pensando: o que uma 
pessoa da envergadura do Senador Paim poderia 
receber de um humilde companheiro dele? Ocorreu-
me, Senador Paim, que o melhor presente que eu 
poderia lhe ofertar é uma declaração pública do meu 
reconhecimento a esta grande figura que V. Exª é, à 
sua retidão, à sua obstinação. Eu já falei reiteradas 
vezes, nesta Casa, referindo-me a V. Exª, que V. Exª é 
daqueles Parlamentares que não estão no Congres-
so Nacional defendendo coisas e, sim, defendendo 
causas, uma diferença fundamental. Como presente 
pelo seu aniversário, repito, reitero, quero lhe oferecer 
o meu pleno reconhecimento, a minha satisfação e a 
minha alegria de ter convivido esse tempo todo com V. 
Exª aqui, a pontinha de ciúme que eu tenho do povo 
gaúcho de ter um representante como V. Exª, ciúme 
positivo. Senador Paim, o convívio com V. Exª foi uma 
das gratas satisfações, um dos maiores prazeres que 
eu tive aqui nesta Casa. Estou lhe dizendo isso com 
absoluta sinceridade. V. Exª sabe disso e todos que 
me ouvem sabem disso também. Meus parabéns a V. 
Exª, extensivo a seus familiares muito queridos, a seu 
filho, que como V. Exª lembrou há pouco aqui, graças 
a Deus, se restabeleceu. Que Deus continue a ilumi-
ná-lo e a dar-lhe essa energia toda que V. Exª tem de, 
incansavelmente, diuturnamente, permanecer aqui no 
Congresso Nacional, brigando para que coisas boas 
aconteçam em prol do povo brasileiro. Meus parabéns 
ao povo gaúcho, que tem um representante como V. 
Exª aqui no Congresso Nacional e meus parabéns a 
V. Exª, essa pessoa iluminada, essa pessoa simples, 
humilde, mas de uma grandeza incomensurável. Um 
grande abraço e a amizade perene do seu companhei-
ro aqui. Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, nosso querido Senador do 
Acre, deixa eu dizer aqui da tribuna algo que talvez eu 
nunca tenha dito aos Senadores e Senadoras: Toninho 
do Diap, uma pessoa muito séria, que faz uma análise 
dos Parlamentares do Brasil, quando V. Exª se elegeu 
Senador, disse-me: “Paim, pode saber que você rece-
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berá no Senado um grande lutador das causas sociais.” 
Falava de V. Exª, Senador Geraldo Mesquita Júnior. 

Toninho do Diap, fique tranquilo porque aquilo 
que você me disse, no dia a dia, eu comprovei que é 
mais do que verdadeiro. Esse, de fato, é um grande 
Senador de todo o povo brasileiro. Eu dou esse depoi-
mento e estou trazendo e dividindo a responsabilidade 
com Toninho, que é um articulista político que tem feito 
aquele trabalho Os Cabeças do Congresso Nacional. 
Depois, consultando os 100 cabeças, escolhem os dez 
cabeças do Congresso. Esse depoimento Toninho me 
deu, eu nem o conhecia pessoalmente. 

Eu quero aqui dizer, Toninho, que você está com a 
razão: Geraldo Mesquita Júnior é um grande Senador, 
foi relator de inúmeros projetos de minha autoria, inclusi-
ve aqueles que garantiram a política de salário mínimo. 
Muito obrigado, Senador, pelo seu depoimento.

Sr. Presidente, como é bom ainda olhar e saber 
que este mandato de Senador me fez dialogar com 
todos os setores da sociedade – com governantes, 
com empregados, com empregadores. Posso afirmar 
que, ao longo dessas décadas, tenho estabelecido 
uma política, Senador Geraldo Mesquita Júnior, com 
todas as centrais – todas! –, com todas as confedera-
ções, com todas as federações, com todos os sindica-
tos, associações e comissões de trabalhadores, tanto 
da área pública e da área privada, como também do 
campo e da cidade.

Tenho dialogado também, sim, com os empre-
sários de todos os setores da economia brasileira. Te-
nho combatido o dumping, fortalecendo a produção 
nacional com valor agregado e, consequentemente, 
gerando emprego, mas também sabendo valorizar a 
importância do setor exportador.

O fortalecimento do mercado interno é uma fonte 
de água cristalina que deve ser cuidada. Essa fonte é 
o símbolo da distribuição de renda. Ela pode e deve 
dar água a todos que tenham sede.

Cito com muito orgulho que, em um desses meus 
aniversários, Senador Geraldo Mesquita Júnior – lá no 
sul se faz uma festa, como será feita uma no Parque 
da Harmonia, no próximo domingo, no chamado Gal-
pão Gaúcho, quando se encontrarão duas, três, quatro 
mil pessoas, dependendo do momento, pois essa é a 
expectativa para este fim de semana –, recebi uma 
charge do cartunista Aroeira, que me permitiu publicá-
la como eu bem entendesse, se eu me identificasse 
com ela. Então, ele fez um mapa do Brasil com uma 
caricatura minha, em que estou falando: “Sou a favor 
do lucro. A favor do lucro para todos.”

Por isso, tenho um projeto neste sentido no Con-
gresso Nacional. 

Enfim, como é bom dizer que estamos vivendo 
este bom momento do Brasil. O Brasil pode ser uma 
das cinco maiores economias do mundo. Como é bom 
dizer que estamos vivendo este momento! Acredito que 
isso trará benefícios para toda a nossa gente: para vo-
cês, idosos, e vocês, jovens. 

Aliás, segundo a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo 
com o maior número de pessoas idosas. Nos últimos 
40 anos, o número de brasileiros idosos quintuplicou, 
passando de 3 milhões em 1960 para 14 milhões em 
2002. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), em 2020, esse número chegará 
a 32 milhões. Daqui a dez anos, seremos 32 milhões 
de homens e mulheres com mais de 60 anos. Temos 
de estar preparados para esses números. Precisamos 
entender a bela caminhada dos nossos idosos, asse-
gurando a eles melhores condições de vida. Essa é 
nossa luta.

Senhores, termino dizendo que não posso re-
clamar do presente nem dos presentes que Deus me 
deu. Vocês são um deles. Eu digo isso para vocês, 
porque me sinto orgulhoso de ter unido a minha voz 
às suas vozes.

E, juntos, estaremos todos chamando a socieda-
de para que tenha consciência sobre o processo de 
envelhecimento do nosso povo, da nossa gente.

Eu, Senador Geraldo Mesquita Júnior, escrevo 
alguns livros. Ao longo desses 60 anos que faço hoje, 
creio que escrevi uns dez livros. Mas aquele de que 
mais gosto é um livro de poesia que eu chamei Polí-
tica, Cumplicidade e Poesia. E numa das poesias eu 
digo: “O idoso sonha com o que ainda pode realizar, 
pois ele está vivo, e muito vivo. E a cada novo sol ele 
sabe que há um ideal a comunicar, uma experiência 
de vida a espalhar.”

Como idoso que passo a ser a partir de hoje, eu 
lhes digo: vamos seguir lutando juntos, estamos irma-
nados mais do que nunca.

Esta data é muito especial. 
Eu me socorri da história e da Internet, para des-

cobrir que eu pertenço, no calendário chinês, ao ano 
do Tigre, que significa muita luta, muita batalha e a 
expectativa de muitas vitórias para todos nós. O que 
diz a Internet sobre esse ano? As pessoas nascidas 
no ano do Tigre costumam ser generosas, corajosas, 
extremamente impulsivas e curiosas, mas também re-
beldes, contestadoras e liberais. Na cultura chinesa, o 
ano do Tigre é sempre o ano de decisões, e no aspec-
to político, marcado como um período de mudanças 
sérias em todas as esferas da sociedade. 

O ano de 2010 promete ser interessante em to-
dos os aspectos e praticamente todos os signos do 
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zodíaco serão muito bem sucedidos, porém a situação 
financeira poderá ser relativamente instável. 

Nesse aspecto, o ano do Tigre não será muito 
promissor, no entanto – por isso que falo tanto em fé 
–, espiritualmente, o ano será muito positivo pois os 
problemas de dinheiro serão facilmente superados 
pela fé. 

Isso é tão verdadeiro que a força espiritual, digo 
eu, move montanhas. Vejam bem, o PIB deste ano foi 
praticamente zero. A projeção para o PIB do ano que 
vem é de ultrapassar os 6%. Ou seja, nós, que luta-
mos tanto para que o aumento do salário mínimo e 
dos aposentados acompanhe o PIB, poderemos ter 
um aumento real, em 2010, de 6%. Se conjugarmos 
o que diz a política do salário mínimo e dos aposen-
tados, na minha ótica, poderemos ter um reajuste em 
torno de 12%, se os nossos projetos forem também 
aprovados na Câmara como aprovamos aqui no Se-
nado por unanimidade. 

Enfim, quero dizer muito obrigado a todos que 
se correspondem comigo ou que torcem para que as 
nossas propostas sejam aprovadas. Vocês é que me 
ensinaram a ser uma pessoa melhor a cada dia. 

Quero agradecer muito, mas muito mesmo, a to-
dos os que estão interagindo comigo, contribuindo com 
os projetos: os ‘twitteiros’, o pessoal do Orkut, o pes-
soal do blog, os que assistem a “TV Paim” – na minha 
página, aparece uma televisãozinha onde falo com o 
nosso povo – os que contam a sua história e a relacio-
nam com os meus projetos, com os nossos projetos; 
aos que enviam cartas, e-mails, Voz do Cidadão, os 
que telefonam, os que participam de pesquisa. Enfim, 
todos que fazem parte dessa grande interação. Se con-
tarmos todos, Senador Geraldo Mesquita Júnior, e o 
0800 do Senado pode ajudar como depoimento, são 
milhões de pessoas que, ao longo desses oito anos, 
interagiram com a gente aqui no Senado. 

Quero agradecer também aos que criaram ou 
estão criando comunidades e pequenos vídeos falan-
do do nosso trabalho aqui no Senado da República. 
Tenho Deus no meu coração. É essa fé que guia a mi-
nha caminhada pela estrada da vida.

Meus amigos e amigas, idosos de todas as ida-
des, para finalizar, quero lhes dizer que, se nós tiver-
mos consciência de que a vida tem um tempo, sa-
beremos também que cada minuto é precioso e que 
vivê-lo bem é a melhor proposta que podemos dar ao 
próprio tempo.

Vivam o melhor que puderem – é o que desejo 
a todos.

Meu abraço bem apertado, meu profundo res-
peito e carinho e minha promessa de seguir lutando 

com vocês por nossos direitos. É o que, neste final, eu 
gostaria de aqui deixar, de aqui dizer.

Olhem sempre com firmeza e com o coração 
aberto para o caminho que se estende à sua frente. Ele 
se abre para vocês, basta apenas que vocês façam o 
gesto de sorrir para ele, que, com certeza, vocês en-
contrarão o caminho da felicidade.

Era isso que eu gostaria de dizer.
Obrigado, Senador Mão Santa, pela tolerância. 

Sei que foram cinquenta minutos...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Pensei que fosse durar sessenta, um minuto para 
cada ano de vida.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para dar 
exatamente os sessenta anos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas estou aqui do lado do Francisco Dornelles, uma 
das figuras mais sábias do nosso País...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com cer-
teza absoluta. Ele nos ajudou muito na regulamentação 
de inúmeros direitos dos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
me veio à mente um dos Prefeitos mais sábios do Bra-
sil, do Nova Friburgo: Heródoto, que é o nome de um 
historiador. E ele é do Partido Social Cristão. Então, em 
um congresso de Prefeitos, do modelo administrativo 
do Partido Social Cristão, o partido que mais cresce no 
Brasil – seu genro está tomando posse, em Canoas, 
como Presidente. Fui lançar o Expedito Júnior agora, 
uma candidatura popular que vai dar um banho. E o 
Senador é do Partido Social Cristão. Mas o Heródo-
to, 84 anos, falou sobre a experiência de Prefeito. Foi 
quatro vezes prefeito. Heródoto diz assim: “Não tenho 
idade, eu tenho vida”. E Paim tem uma vida dedicada 
ao próximo, servir ao próximo e amar o próximo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra Francisco Dornelles, essa figura ex-
traordinária que traduz a grandeza deste Senado da 
República. Ele é o legítimo substituto de Tancredo 
Neves, que se imolou pela redemocratização e tinha 
tanta confiança neste homem. Digo isso para traduzir 
a grandeza que somos, o Senado da República.

Tancredo Neves, antes de se imolar e ir ao Céu, 
deu a chave do cofre do Brasil para ele, que foi Minis-
tro da Fazenda. Agora não entendo muito como um 
homem do quilate de Francisco Dornelles, mineiro, 
eleito pelo Rio de Janeiro, Ministro da Fazenda, hon-
rado, iguala-se a Rui Barbosa, Ministro do Trabalho por 
duas vezes... Eu vi em Genebra, na Suíça, a grandeza 
e a respeitabilidade deste homem. E ele é Presidente 
do Partido Popular. Geraldo Mesquita, acho que este 
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homem devia ser lançado a Presidente da República. 
É um dos maiores valores.

Com a palavra V. Exª pelo tempo que achar con-
veniente.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Mão Santa, muito obrigado sempre 
pelas referências que V. Exª faz à minha pessoa, são 
muito generosas.

Antes de abordar o tema que me traz hoje a esta 
Casa, faço uma saudação ao Senador Paulo Paim, 
ratificando todas as palavras do meu querido amigo 
Senador Geraldo Mesquita. 

V. Exª, Senador Paulo Paim, honraria o Senado 
de qualquer República do mundo pela sua competên-
cia, pelo seu patriotismo, pelo seu espírito público. Fe-
liz o Estado que tem um Senador como V. Exª. Quero 
aqui hoje dizer que V. Exª, aos 60 anos, na realidade, 
faz, pelo seu vigor físico, 18 anos de idade e 400 de 
sabedoria por tudo que V. Exª tem demonstrado no 
Senado Federal.

Sr. Presidente, hoje chego à tribuna do Senado 
para abordar mudanças propostas pelo Poder Execu-
tivo no marco regulador do petróleo. 

Sr. Presidente, nos anos 90, foi quebrado o mo-
nopólio do petróleo, ou seja, por meio de reforma 
constitucional a Petrobras que tinha o monopólio do 
petróleo perdeu esse monopólio, embora tendo conti-
nuado como uma empresa forte, importante e sendo 
o grande instrumento de desenvolvimento econômico, 
de política industrial, de política de comércio exterior, 
de política cultural do País. 

O art. 176 da Constituição estabeleceu que o pe-
tróleo pode ser explorado por empresa privada mediante 
autorização ou concessão da União Federal. Ora, no 
momento em que o Governo envia agora uma propos-
ta de mudança da legislação, ele adotou o sistema da 
partilha que não é nem concessão nem autorização. 
De modo que tenho inicialmente sérias dúvidas sobre 
a constitucionalidade da proposta do Governo de ex-
plorar o petróleo por meio do sistema da partilha.

Mas queria entrar no mérito da questão, Sr. Presi-
dente. Pelo sistema da concessão, houve um sucesso 
muito grande no País na exploração do petróleo. A pro-
dução de 900 mil barris em 1997 passou para pratica-
mente 2 milhões diários no ano de 2008. E no sistema 
de concessão, a empresa que explorasse o campo de 
petróleo inicialmente pagava o que se podia chamar 
um bônus de assinatura. Ela fazia um lance e se, ad-
quirisse o campo, ela pagava um bônus de assinatura 
que era a receita da União. Em seguida, ela pagava 
uma participação especial a União, Estados e Municí-
pios, que era uma espécie de um imposto sobre o lucro 

obtido por ela na exploração do petróleo. Em terceiro 
lugar, ela pagava royalties, que era também destinado 
a União, Estados e Municípios. No período até 2008, 
eu quero dizer que, a título de royalties e participação 
especial, foram pagos R$177 bilhões.

O que acontece agora que eu acho estranho no 
regime da partilha? O bônus de assinatura que era va-
riável no regime de concessão, ou seja, quanto menor 
o risco maior era o bônus, é fixo. A União vai fazer um 
bônus de assinatura fixo para ser pago pelas empresas 
que venham explorar o petróleo. A participação especial 
não existe, ou seja, as empresas que hoje no regime 
de concessão pagam a participação especial não vão 
pagar participação especial. As empresas vão pagar 
royalties como pagam hoje, mas os royalties serão 
ressarcidos, haverá o ressarcimento: o que a União 
receberá com uma mão vai devolver com a outra.

Sr. Presidente, acho que o Senado Federal deve 
fazer um exame mais profundo dessa matéria ou do de-
senho do projeto de partilha, porque está me parecen-
do que se montou um paraíso fiscal para as empresas 
produtoras de petróleo em detrimento da União, dos 
Estados e dos Municípios. Eu quero deixar bem claro: 
hoje, no regime de concessão, as empresas pagam um 
bônus de assinatura que varia de acordo com o risco do 
campo, será um bônus de assinatura fixo. Hoje, pagam 
participação especial, que é um imposto sobre o lucro 
que obtêm da exploração do petróleo. Não vão pagar 
nada. Hoje, pagam royalties à União, aos Estados e 
Municípios. Os royalties que vão pagar na partilha se-
rão ressarcidos a elas pela União. Vão pagar com uma 
mão e receber com a outra. Este assunto tem de ser 
amplamente debatido pelo Senado Federal. O projeto 
que aqui chegou introduzindo a partilha é inconstitu-
cional. Partilha não é autorização nem concessão. A 
Constituição só permite que empresa privada venha 
explorar petróleo no Brasil por meio de concessão ou 
de autorização, e não é o caso da partilha. 

Sr. Presidente, também quero fazer referência ao 
projeto que cria a Petrosal. O regime que cria a Petrosal, 
esse projeto, agride a Petrobras, a Agência Nacional 
do Petróleo e a própria União. Ele retira da Petrobras 
algumas atribuições operacionais que essa grande 
empresa brasileira tem. Retira da Agência Nacional do 
Petróleo uma série de atribuições, principalmente no 
campo da regulamentação do setor, retira da própria 
União Federal alguns poderes no processo de tomada 
de decisão. Ainda que se admitisse o regime de partilha 
não haveria necessidade de criar-se mais uma esta-
tal, a Petrosal. Acho que temos de examinar também 
a criação da Petrosal dentro do esquema dos artigos 
da Constituição (Da Ordem Econômica) que tratam e 
estabelecem condições para que sejam criadas empre-
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sas estatais. A Petrosal, a meu ver, atinge e enfraquece 
a Petrobras, atinge a Agência Nacional do Petróleo, e 
tira poderes do próprio Governo Federal. 

Eu queria dizer também, Sr. Presidente, que 
quando foi votada a Constituição de 1988, o ICMS, que 
é o imposto estatal, era cobrado na origem, ou seja, 
era cobrado no Estado produtor, onde está o estabe-
lecimento que fabrica determinado bem; esse paga o 
ICMS. Houve uma exceção, para o petróleo. O Rio de 
Janeiro não cobra ICMS do petróleo produzido no seu 
território, na sua plataforma continental, no mar terri-
torial. Não cobra. E não cobra porque a Constituição 
estabeleceu que, no caso do petróleo, o ICMS seria 
cobrado no Estado do consumo. Ora, o que ocorreu? 
A própria Constituição estabeleceu no art. 20 a pos-
sibilidade de os Estados – cujos territórios sejam afe-
tados pela produção de petróleo e que tenham recei-
tas oriundas do seu mar territorial, de sua plataforma 
continental – cobrarem royalties pela exploração do 
petróleo em conseqüência e em detrimento do que 
ocorre no seu território. 

O Ministro Nelson Jobim, em julgamento do Su-
premo Tribunal, disse de forma muito clara no Manda-
do de Segurança 24.312, relatado pela ilustre Ministra 
Ellen Gracie: (assim falou o Ministro Nelson Jobim) “A 
propósito, cabe registrar, por ocasião deste julgamen-
to, que o disposto no § 1º, art. 20 da Constituição, foi 
aprovado em conjunto com a norma contida no art. 155, 
item II, que isenta do ICMS as operações que destinem 
a outros Estados o petróleo e derivados”. 

Segundo o Ministro Jobim, durante o processo 
constituinte foi decidido retirar a incidência do ICMS 
na origem, no que se refere ao petróleo. Por essa ra-
zão, para contrabalançar, decidiu-se dar aos Estados 
produtores uma compensação financeira cobrada a 
título de participação especial de royalties.

A decisão tomada pela Câmara, Sr. Presiden-
te, retira do Rio de Janeiro praticamente toda a com-
petência para tributar o petróleo produzido em seu 
território ou em seu mar territorial. O Rio de Janeiro, 
mantida a decisão tomada na Câmara, vai receber 
1,5% do que recebe atualmente. Será o caos! Vamos 
realmente ter aqui a inviabilidade de um Estado e de 
seus Municípios.

Sr. Presidente, entendo que é importante que o 
Senado discuta amplamente esse assunto. Em primei-
ro lugar, mergulhando no sistema da partilha, vendo o 
motivo ou a razão de estarmos transferindo recursos 
da União, dos Estados e Municípios para as empresas 
que vêm explorar petróleo. Em segundo lugar, vamos 
raciocinar, vamos discutir, vamos examinar as fórmulas 
do pré-sal. Não há sentido, ninguém pode aceitar que 
nós venhamos a estabelecer uma medida de forma re-

troativa. Queremos e entendemos importante discutir 
maior participação de todos os Estados e Municípios 
nos recursos do pré-sal, naquela riqueza que vier a 
ser explorada em função das novas pesquisas. Mas, 
fazer de forma retroativa, atingir situações jurídicas 
perfeitas e acabadas é uma situação que, estou certo, 
o Senado irá discutir e examinar, porque acredito que 
é importante que todos ganhem, mas ninguém dese-
ja inviabilizar de forma definitiva, ferir mortalmente o 
Estado e os Municípios do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, estou certo e conto com cada 
Senador para discutir o assunto, para aprofundar o 
assunto, para entrar profundamente no problema do 
petróleo dentro do esquema pelo qual todos devem 
ganhar, mas o Rio de Janeiro não pode nem deve ser 
ferido mortalmente.

E quero dizer ainda que nós temos de pensar 
que, se algum sacrifício tiver de ser feito, não um sa-
crifício, mas se alguma modificação tiver de ser feita, 
essa teria de ser feita pela União, porque Estados e 
Municípios não vão cobrar a partir de agora a parti-
cipação especial; praticamente não vão participar; os 
royalties são ressarcidos. 

Então, nós temos de discutir dentro desses pa-
râmetros o que vai ocorrer e encontrar uma solução 
para que todos possam ganhar para o futuro, sem que 
nenhum Estado seja inviabilizado, como ocorre em 
relação a essa emenda e o que ocorre se aplicado ao 
Estado do Rio de Janeiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, consultando a lista de oradores, é o Senador 
Alvaro Dias. (Pausa.)

Ele cede? O AD cede? O inscrito é AD, Senador 
AD, Alvaro Dias, que vai ceder sua vez ao Senador 
Papaléo Paes. Mas aí ele tem de ser chamado, o Se-
nador PP, Papaléo Paes, porque o político, no Brasil, 
é importante quando ele forma sigla: JK, ACM; e o 
Alvaro Dias já é conhecido como AD. Você ainda é o 
Papaléo.

Com a palavra, o Senador Papaléo Paes, que 
representa do Estado do Amapá e o PSDB.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa. Como orador inscrito, 
quero agradecer a V. Exªs, Srs. Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC  PI) – V. 
Exª era o sexto. O AD era o quarto. O Pedro Simon 
está ausente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Ele abriu 
mão, como companheiro partidário que é.

O Senador Dornelles fez aqui um pronunciamen-
to, como sempre, altamente técnico, competente. Re-
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almente, Senador, esse assunto que V. Exª levantou 
aqui na tribuna é de extrema importância. E politica-
mente passou a ficar muito complicado depois que a 
Câmara aprovou o projeto. Ficou muito complicado. V. 
Exª tem toda a razão quando enquadra esse projeto 
como tendo grande indício de inconstitucionalidade. 
Isso aí tem que ser olhado com muita atenção.

Eu conversava, ainda há pouco, com o Senador 
Alvaro Dias. Politicamente, passou a ficar um caso mui-
to complicado. Tem que haver, sim, um entendimento. 
Porque nós vemos a questão especificamente do Rio 
de Janeiro, do Espírito Santo. Isso aí foi um golpe muito 
grande naquilo que esses dois Estados, pelo menos, 
já tinham incluído em seus orçamentos, em seus pro-
gramas de governo, em seus planos para o futuro. E, 
de repente, nós podemos passar a esses dois Estados 
grandes dificuldades para tentar recompor a perda que 
está prevista no projeto aprovado pelo Câmara.

Então, eu quero aqui, mais uma vez, deixar os 
meus respeitos a V. Exª, que usa a tribuna realmente 
para nos esclarecer, para nos ensinar e para nos alertar 
em situações como essas, o que é muito importante.

Mas, Sr. Presidente, eu tenho dois assuntos para 
falar. Um assunto é o que eu iria realmente desmembrar 
na minha última inscrição aqui na tribuna. E o outro 
realmente é para chamar a atenção para um fato que 
anda acontecendo no Brasil e acredito que muitos de 
nós nem percebem, quando deveríamos estar muito 
atentos diante da situação.

O que nós estamos vendo hoje em dia? Estamos 
vendo o País economicamente muito bem equilibrado 
e, de uma forma ou de outra, sem nenhum conflito que 
possa colocar em risco o quadro político do País, pelo 
menos aparentemente; o número de desempregados 
é muito grande, mas o País tenta fazer com que o de-
semprego diminua; e, fundamentalmente, o País vai 
submeter seus eleitores a mais um processo de vota-
ção que são as eleições gerais em outubro.

E, quando nós falamos em eleições gerais, Sena-
dor Mão Santa, nós temos de lembrar o que se passa 
principalmente aqui na América do Sul. A Venezuela 
apresenta um quadro político extremamente desagra-
dável para todos nós que estamos acostumados a con-
viver com o a democracia, com um ditador no comando 
da nação, que passa pelas mesmas dificuldades por 
que Cuba passa hoje. E o Presidente do nosso País de 
beijos e abraços com o ditador venezuelano, de beijos 
e abraços com o ditador cubano.

Nosso Presidente esquece todo o seu passa-
do quando visita Cuba e lá encontra presos políticos 
protestando contra a ditadura de Fidel Castro. Nosso 
Presidente, que é realmente o grande exemplo da luta 
contra a opressão por que o País passou a partir de 

1964 e que durou vinte anos, realmente, esquece seu 
passado, vira as costas para aqueles presos políticos 
que estão protestando com greve de forme, e compara 
aquele movimento político em Cuba com os presos no 
Estado de São Paulo. É lamentável. Todos nós ficamos 
muito tristes. Ele olha com bons olhos o maior chefe 
político do Irã, um ditador; olha com bons olhos Hugo 
Chávez, um ditador; e olha com bons olhos Fidel Cas-
tro e seu irmão, ditadores.

Aqui, no País, começamos a ficar preocupados. 
Quando o Presidente tenta impor, de uma forma ou 
de outra, por meio do seu partido e, mais especifica-
mente, da sua vontade, a candidatura de uma senhora 
que hoje é Ministra da Casa Civil, usando a máquina, 
a força, a potência do Governo a favor dessa senhora, 
ele está infringindo, com toda a certeza, o fundamen-
to maior do processo democrático que é justamente a 
igualdade de condições entre aqueles que vão disputar 
um cargo político.

Isso nos preocupa bastante, principalmente por-
que a Justiça Eleitoral brasileira faz vista grossa; ela 
não acompanha com a seriedade, com a competência e 
com a honestidade com que deveria acompanhar esse 
processo, que é um processo democrático.

Enfim, as vistas grossas fazem com que o Presi-
dente da República ponha debaixo do braço a sua can-
didata, use os palanques de obras oficiais para divulgar 
a sua candidata. Além disso, como sempre – eu não 
sei realmente como ele se encontra nesses momen-
tos, emocionalmente falando –, faz descaso pela lei, 
descaso pelas outras forças democráticas que com-
põem, que formatam a democracia neste País. Enfim, 
o desrespeito é total. Dá a sensação de que o Senhor 
Presidente da República é um ditador enrustido, e que 
aquele passado que ele teve, quando inclusive foi pre-
so, Senador Alvaro Dias, reverteu-se completamente 
contra a sua índole democrática e fez com que hoje 
ele se sinta o maior, o melhor, aquele que pode fazer 
e acontecer, que tudo está bonito, e usa a mídia para, 
cada vez mais, promover sua candidata de maneira 
totalmente contrária ao que a lei eleitoral manda.

Tudo isso, Senador Mão Santa, eu disse exa-
tamente para lembrar que as revistas de circulação 
semanal do País, que falam sobre assuntos políticos, 
sobre o nosso dia a dia, estão cheias de notícias são 
importantes e que todos nós devemos acompanhar. E 
uma delas está aqui, é muito grave isso. Muito grave 
por quê? Porque isso envolve a alma e o coração do 
Partido dos Trabalhadores, a alma e o coração, que é 
exatamente todo o processo de alimentação do fami-
gerado mensalão. Digo isso só para lembrar àqueles 
que já esqueceram que o mensalão do PT realmente 
foi e deve continuar sendo uma máquina poderosa 
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de suborno de consciência na Câmara Federal. Está 
aqui na Veja toda a elucidação desse processo, sob 
o título “O Pedágio do PT”. Ela mostra aqui o grande 
idealizador e fabricador das propinas, que é o novo 
tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. Essa matéria é 
importante e seria bom que todo brasileiro pudesse ler 
e entender o esquema de corrupção que existe por trás 
desse processo eleitoral de que o Partido dos Traba-
lhadores vai participar. Isso realmente é de assustar 
qualquer um. Isso nos assusta, Senador Alvaro Dias, 
porque é um esquema montado pelo Partido que está 
mandando, que tem o Presidente da República. E se 
Partido que tem o Presidente da República dá esses 
maus exemplos, isso realmente é de nos assustar. E 
assusta ainda mais o fato de o Presidente impor uma 
candidatura, quando o próprio Presidente não obedece 
às leis eleitorais do nosso País.

Então, vamos aqui abrir os olhos e ver a impor-
tância dessa reportagem para realmente relembrar e 
passar a olhar com responsabilidade a situação. Nós 
da Oposição, Senador Alvaro Dias, temos a obriga-
ção de denunciar, porque o que realmente vemos na 
mídia é o pouco espaço que essas matérias impor-
tantes detêm.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pa-
paléo Paes, V. Exª aborda o assunto com muita opor-
tunidade, sobretudo procurando chamar a atenção 
da população brasileira, porque estamos no processo 
eleitoral, estamos no ano eleitoral. Vamos ter um jul-
gamento em outubro e não podemos ignorar que, prin-
cipalmente para o eleitor, não há prescrição de crime 
algum. Esses são crimes já envelhecidos, porque a 
existência do mensalão não é de hoje: as providências 
adotadas pelo Ministério Público ainda estão sendo 
adotadas; o Supremo Tribunal Federal está ouvindo 
testemunhas para julgar os 40 denunciados. Mas a 
revista mostra que não basta julgar 40. Existem outros. 
Neste final de semana, houve dois fatos novos: a no-
tícia da Revista Veja – depois, também vou à tribuna 
abordar essa questão – e a declaração do Presidente 
Lula. A Folha de S.Paulo divulgou que o Presidente 
Lula, respondendo a um interrogatório do Ministério 
Público, declarou, pela primeira vez, até desmentindo 
o que havia dito antes, como se dissesse: “Esqueçam 
o que eu disse, porque eu sabia, sim, do mensalão. Fui 
alertado sobre o mensalão.” Então, esse é um fato da 
maior importância. Isso demonstra que a seleção de 
40 mensaleiros é insuficiente. Essa seleção precisa ter 
novos convocados, ou seja, o número não é 40.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Vou aguardar seu pro-
nunciamento, porque V. Exª tem mais detalhes para nos 
dar, uma vez que V. Exª acompanha isso de maneira 

minuciosa. Enquanto isso, Sr. Presidente, o Sr. Presi-
dente da República continua no processo de campanha 
com sua candidata. Ele coloca sua candidata debaixo 
do braço, vai para o palanque e usa uma sigla para 
fazer propaganda. Justamente o PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento, que é apresentado como 
remédio que irá resolver todos os problemas do povo 
brasileiro.

No entanto, Sr. Presidente, nós vemos outra coi-
sa. Vemos um cenário em que são abandonados os 
Estados mais pobres do Brasil, e um desses Estados 
é o meu Estado, o Amapá. O Amapá tem sido vítima 
da incompetência dos executores do programa, em es-
pecial na área de saneamento básico, essencial para 
o desenvolvimento do meu Estado.

A propaganda oficial tem repetidamente afirmado 
que o PAC – Programa de Aceleração do Crescimen-
to, é algo que nunca se viu na história brasileira. A Srª 
Ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou duran-
te o recente congresso do Partido dos Trabalhadores 
que “nunca antes na história houve um programa de 
investimento em infra-estrutura tão organizado, tão 
discutido e tão planejado como o PAC”.

No entanto, uma mentira não se transforma em 
verdade depois de repetida mil vezes, Senador Mão 
Santa. Continua sendo mentira e assim será, porque 
diante de fatos não há argumentos.

O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição do úl-
timo dia 2 de março, afirmou literalmente que 

o governo federal maquiou balanços ofi-
ciais para encobrir um mega-atraso nas princi-
pais obras do PAC. Três de cada quatro ações 
destacadas no primeiro balanço do programa 
não foram cumpridas no prazo original. 

Assim, se o projeto estava fora do cronograma, 
fez-se o quê? Ao contrário de corrigir os problemas de 
gerenciamento do projeto, dilatou-se o prazo.

Vejam o seguinte exemplo: linhas de transmissão 
de energia nos Estados do Amapá, Pará e Amazonas 
deveriam ser entregues em dezembro próximo. No en-
tanto, o mau gerenciamento do programa empurrou o 
término do projeto para 2013. 

Isso, enfatizo, não é um caso isolado. De 76 gran-
des obras do PAC, nada menos do que 75% sofreram 
atrasos na execução e, em média, os projetos estão 
atrasados um ano e meio.

O PAC não tem problemas apenas em sua exe-
cução. A própria concepção do programa é falha. No 
saneamento básico, a área que reputo como prioritária 
para o meu estado do Amapá e todos os estados da 
região Norte, os gerentes do programa mostram-se de 
uma falta de capacidade assustadora. 

    11ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07078 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010

Uma política pública deve-se fundar na atenção 
aos mais necessitados. Quanto mais carentes, mais 
atenção deve receber a população. Os gerentes do 
PAC têm, todavia, violado essa regra fundamental da 
boa administração. 

De acordo com o jornal Correio Braziliense do 
dia 7 de fevereiro último, 

as unidades da Federação com os piores índi-
ces de coleta de esgoto, ou seja, abaixo de 20% são 
aquelas com os menores número de empreendimentos 
previstos pelo programa. 

Isso afeta Amapá, Amazonas, Rondônia, Tocan-
tins, Pará, Mato Grosso, Alagoas, Maranhão, Sergipe 
e Piauí. 

No caso específico do Amapá nenhum – repito, 
nenhum! – projeto de saneamento básico será entre-
gue em 2010.! 

O Ministério das Cidades alega que o atraso se 
justifica porque estaria faltando capacidade técnica 
para desenvolver os projetos do programa. 

Ora, Srs. Senadores, os gerentes dos Ministé-
rios deveriam, ao contrário de imputar culpas, ofere-
cer treinamento e qualificação para os técnicos dos 
Estados. 

Enfim, são desculpas, desculpas e mais des-
culpas. 

Vejamos o que dizem os números:
Em relatórios com dados da execução orçamen-

tária deste ano, somos informados de que há oito pro-
gramas para o Estado do Amapá. Quatro de alçada do 
Dnit e quatro do Ministério das Cidades. 

O total da dotação no orçamento é de 80 mi-
lhões de reais. Aí se pergunta, Sr. Presidente, qual o 
valor empenhado? Aí se responde e respondo agora: 
é zero. Nem um real foi alocado para os oito progra-
mas do Amapá. 

E, em 2009, foram empenhados onze milhões, 
mas nenhum real foi liquidado. 

Em suma, o PAC é muito mal gerido e não tem 
trazido benefícios para o Amapá e – não é incorreto 
afirmar – tem feito muito pouco pelo País, ao contrário 
do que alardeiam os marqueteiros da Casa Civil.

Conclamo, pois, a Casa Civil a deixar os interes-
ses eleitoreiros de lado e partir para a real implantação 
de programas que favoreçam as camadas mais pobres 
da população brasileira.

Isso é o que se exige de gestores públicos que 
realmente querem o bem do Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos cumprimentos pelo pronunciamento do Senador 

Papaléo Paes, mostrando suas preocupações quanto 
ao excesso de propaganda das obras do PAC.

Convidamos, agora, para usar da palavra o orador 
inscrito, Senador Alvaro Dias, do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, pode ser repetitivo, 
mas é necessário.

Durante o escândalo do mensalão, a revista Veja 
fez veicular 18 capas denunciando o escândalo. Nas 
duas últimas semanas, mais duas capas da revista 
apresentaram à Nação detalhes horrendos de escân-
dalos da corrupção, que não começaram hoje, mas 
que percorrem um itinerário já de vários anos.

Na semana passada, o episódio da cooperativa 
dos bancários, a Bancoop, e nesta semana, um lance 
novo do escândalo do mensalão, aquele que foi con-
siderado o maior escândalo de corrupção da história 
do nosso País, pelo menos da história contemporânea 
do nosso País.

Duas CPIs foram instaladas no Congresso Na-
cional: a CPI dos Correios, que aprofundou investiga-
ções, e a CPI do Mensalão, que foi a estratégia adotada 
exatamente para comprometer as funções que deveria 
exercitar a CPI dos Correios.

No mesmo período, simultaneamente, a CPI dos 
Bingos também trabalhava, investigava fatos do sub-
terrâneo da Administração Pública nacional. 

Neste final de semana, a revista Veja traz repor-
tagem assinada por Alexandre Oltramari e Diego Es-
costeguy, sob o título O Pedágio do PT e traz à ordem 
do dia lances daquele que foi considerado um esque-
ma complexo e sofisticado de corrupção, idealizado no 
Palácio do Planalto, em nome de um projeto de poder 
de longo prazo.

Aquele escândalo fez com que o Procurador-Geral 
da República, sóbrio, discreto, inteligente, ousado, Dr. 
Antônio Fernando, concluísse tratar-se de uma orga-
nização criminosa, denunciando quarenta dos princi-
pais envolvidos, já que a CPI dos Correios citou mais 
de cem nomes que poderiam ser denunciados pelo 
Ministério Público.

A revista traz mais um nome: o nome do tesoureiro 
do PT. O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, artífice 
já do escândalo da Bancoop, foi citado, no esquema 
da delação premiada, pelo corretor Lúcio Funaro, in-
vestigado também pela CPI e denunciado pelo Minis-
tério Público. Utilizando-se dos artifícios da delação 
premiada, apresentou ao Ministério Público fatos no-
vos, que exigem providências novas. E a revista traz 
em detalhes. O Sr. João Vaccari Neto se constitui um 
elo perdido do “mensalão”.
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O corretor de câmbio Lúcio Funaro pres-
tou seis depoimentos sigilosos à Procuradoria-
Geral da República, nos quais narrou como 
funcionava a arrecadação de propina petista 
nos fundos de pensão: ‘Ele (João Vaccari) co-
bra 12% de comissão para o partido’.

O novo tesoureiro do PT é uma peça mais 
fundamental do que parece nos esquemas de 
arrecadação financeira do partido. Investigado 
pelo promotor José Carlos Blat por suspeita 
de estelionato, apropriação indébita, lavagem 
de dinheiro e formação de quadrilha no caso 
dos desvios da Cooperativa Habitacional dos 
Bancários de São Paulo (Bancoop), Vaccari é 
também personagem, ainda oculto, do maior e 
mais escandaloso caso de corrupção da his-
tória recente do Brasil: o mensalão – o milio-
nário esquema de desvio de dinheiro público 
usado para abastecer campanhas eleitorais 
do PT e corromper Parlamentares no Con-
gresso Nacional.

Mais adiante diz a matéria:

Ele parecia bagrinho no esquema. Pelo 
que se descobriu agora, é um peixão. Em 2003, 
enquanto cuidava das finanças da Bancoop, 
João Vaccari acumulava a função de admi-
nistrador informal da relação entre o PT e 
os fundos de pensão das empresas estatais, 
bancos e corretoras. Ele tocava o negócio de 
uma maneira bem peculiar: cobrando propi-
na. Propina que podia ser de 6%, de 10% ou 
até de 15%, dependendo do cliente e do ta-
manho do negócio. Uma investigação sigilosa 
da Procuradoria-Geral da República revela, 
porém, que 12% era o número mágico para o 
tesoureiro – o percentual do pedágio que ele 
fixava como comissão para quem estivesse 
interessado em se associar ao Partido para 
saquear os cofres públicos.

Enfim, Sr. Presidente, a matéria, essa reportagem 
traz os detalhes desse depoimento, o depoimento si-
giloso que chegou ao conhecimento dos jornalistas. E 
nessa reportagem há, inclusive, fac-símile de cheques 
emitidos. Os cheques foram emitidos pela Bancoop. 

Portanto, na matéria, nessa reportagem, há lances 
do mensalão, com as denúncias apresentadas sigilo-
samente, no depoimento concedido à Procuradoria-
Geral da República, e há novos lances referentes a 
esse escândalo da Bancoop.

Quais são as providências que podemos adotar 
neste momento? Devemos ouvir, no Senado Federal, 
o Dr. José Carlos Blat. É fundamental que ele possa 

comparecer ao Senado para dar informações sobre o 
inquérito que preside já há três anos. Nesta semana, 
certamente, viabilizaremos o convite ao promotor, Dr. 
José Carlos Blat, que poderá dissertar aqui não apenas 
sobre esse episódio da Bancoop, mas também sobre 
o pedágio do PT em outro esquema de corrupção que 
foi o “mensalão”.

Na quarta-feira, pretendemos ouvir, na Comissão 
de Direitos Humanos, presidida pelo Senador Cristo-
vam Buarque, cooperados que foram lesados nesse 
esquema de corrupção da Bancoop. Foram centenas 
de famílias prejudicadas. Os representantes dessas 
famílias virão ao Senado para colocar diante dos Srs. 
Senadores e diante de todo o País o drama que pas-
saram a viver em função desse esquema de corrup-
ção que foi liderado na Bancoop, segundo o promotor 
Dr. José Carlos Blat, por João Vaccari Neto, que é o 
tesoureiro do PT. 

São providências preliminares, porque, certamen-
te, como decorrência desses depoimentos, tanto do 
promotor, Dr. José Carlos Blat, quanto dos represen-
tantes dos cooperados da Bancoop, poderemos ado-
tar novas iniciativas com o objetivo de contribuir para 
que esse escândalo que produz vítimas não seja mais 
um daqueles escândalos que permanecem insolúveis 
no País, estabelecendo a impunidade como regra que 
estimula a corrupção. 

Pretendo, Sr. Presidente Papaléo Paes, sugerir 
ao nosso Partido, o PSDB, que providencie, através 
do departamento jurídico, uma nova representação 
dirigida ao Procurador-Geral da República. É fato que 
esse depoimento ocorre já no Ministério Público, mas 
eu creio que a nossa responsabilidade é valorizar essa 
ação do Ministério Público, é, sobretudo, estimular 
para que o fato tenha consequência, para que o Mi-
nistério Público, instaurando os procedimentos judici-
ários, possa aprofundar as investigações e reunir os 
instrumentos necessários para a responsabilização 
civil e criminal.

Creio que cabe uma representação pontual que 
diga respeito a esse episódio. Já que o Sr. João Vac-
cari Neto não foi ainda denunciado quando da denún-
cia dos 40 mensaleiros ao Supremo Tribunal Federal, 
creio que cabe à Oposição, sim – e mais do que ser 
uma atribuição espontânea da Oposição, é um dever 
–, esse dever de representar de forma oficial, a fim 
de que a responsabilidade do Ministério Público seja 
destacada.

Vamos sugerir, na reunião do nosso Partido de 
amanhã, essa providência. Imagino que a representa-
ção terá a utilidade de demonstrar que há instituições 
no País preocupadas em reduzir o impacto da impu-
nidade sobre as aspirações da sociedade.
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Essa indignação, Senador Mão Santa, que cam-
peia pelo País é resultante sobretudo da impunidade. 
É evidente que a corrupção ocorre no mundo todo, 
mas temos dificuldades de encontrar uma outra na-
ção onde a impunidade prevaleça da forma como tem 
prevalecido no Brasil. Os escândalos acabam na vala 
do esquecimento.

A imprensa, o jornalismo investigativo tem ofe-
recido uma enorme contribuição para evitar que o 
esquecimento seja a festa dos desonestos, porque 
quem comemora o esquecimento é o desonesto. Não 
há dúvida de que os brasileiros que pagam impostos 
com dificuldade, que trabalham duro para sobreviver 
não se conformam diante da repetição de escândalos 
que vivemos no Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não é com prazer que nós comparecemos quase que 
diariamente a esta tribuna para ressaltar a existência 
de novos escândalos no País. É com desprazer que o 
faço, porque gostaria de não ter de cumprir essa tare-
fa. Se somos poucos na Oposição, se as tribunas que 
se nos apresentam são limitadas, devemos utilizá-las 
da melhor forma possível para ecoar as aspirações da 
população e, sobretudo, para destacar a indignação 
das pessoas de bem deste País que não concordam 
que se estabeleça no Brasil o paraíso da corrupção.

Eu gostaria, antes de concluir o meu pronun-
ciamento, Sr. Presidente, de fazer referência a este 
assunto da atualidade, que é o debate do Congresso 
Nacional neste momento: o pré-sal. O que eu gostaria 
de dizer, preliminarmente, é que não podemos restrin-
gir o debate à questão dos royalties, esquecendo-nos 
de que esse debate exige uma postura de maturidade 
política e responsabilidade. É um debate que não pode 
cingir-se a um confronto de Oposição e Governo, por-
que não se trata de defender interesses do Governo 
ou da Oposição. A legislação que vamos aprovar no 
Congresso Nacional não estabelecerá normas, relati-
vamente ao pré-sal, que deverão ser respeitadas por 
este Governo, até porque este Governo acaba. Quan-
do estivermos concluindo esse processo, certamente 
este Governo estará nos seus últimos dias. Estamos 
legislando, portanto, para o futuro do País, não para 
este ou para aquele Governo.

Devemos ter tempo para o debate. O Governo 
está apressado, Senador Papaléo. Não há razão para 
tanta pressa. O pré-sal só passará a ser explorado 
daqui a alguns anos. Certamente, antes de 2016, nós 
não estaremos auferindo benefícios da exploração do 
pré-sal. Nós não temos condições também de dimen-
sionar esse patrimônio. Qual o valor desse patrimônio 
continental? O Governo toma a reserva prevista como 
se fosse reserva aprovada e alardeia que descobrimos 

a solução para todos os problemas do País, como se 
essa fosse uma riqueza descomunal, desproporcional, 
agigantada, suficiente para resolver todos os proble-
mas econômicos e sociais do povo brasileiro. É gerar 
uma falsa expectativa; expectativa do exagero. Não é 
discutir algo tão sério, tão importante para o futuro do 
País com a responsabilidade que se exige.

Alguns lances demonstram sobretudo que o Go-
verno não está estudando de forma cuidadosa o as-
sunto. Já ouvimos afirmações de governistas de que o 
modelo que se adota aqui é semelhante ao da Noruega, 
e isso está comprovado não ser verdadeiro.

Ainda agora, na tramitação dos projetos, há uma 
inversão. Chega à frente, no Senado Federal, para de-
liberação o projeto que diz respeito à criação de uma 
nova Estatal, a Petro-Sal, sem que esteja definido o 
sistema; se é sistema de concessão ou sistema de 
partilha. Esse é um pressuposto indispensável para se 
discutir a criação da Petro-Sal. Se não sabemos qual 
será o sistema adotado, como haveríamos de propor 
a instituição de uma empresa estatal para administrar 
a exploração?

Eu, ainda há pouco, conversava com o Senador 
Dornelles, que entende ser imprudência substituir o 
sistema de concessão, que tem oferecido à Petrobras 
resultados fantásticos, pelo sistema de partilha. Se 
mantivermos o sistema de concessão, o que justifica-
ria a criação da Petro-Sal? Já no sistema de partilha, 
é discutível, pois entendemos que a Agência Nacional 
de Petróleo pode perfeitamente cumprir as atribuições 
que serão destinadas à Petro-Sal. A criação dessa nova 
estatal seria a subtração de prerrogativas hoje adqui-
ridas pela Agência Nacional de Petróleo.

A discussão dos royalties se justifica porque os 
Parlamentares são representantes das unidades fe-
derativas e têm o dever de lutar pelos interesses das 
unidades que representam. Essa é a razão do des-
taque que se deu ao debate sobre a distribuição dos 
royalties. Os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo e os representantes desses Estados se revoltam 
com a proposta aprovada pela Câmara dos Deputa-
dos. Temos de aprofundar esse debate e buscar um 
entendimento no Senado.

Mas, Senador Papaléo, há razões que justificam 
a iniciativa do Deputado Ibsen Pinheiro. Quando se 
trata de pré-sal, trata-se de um patrimônio continental, 
encravado nas profundezas do mar. Este é um patri-
mônio do Brasil e não deste ou daquele Estado. O que 
devemos considerar, e vamos considerar, é o fato de 
que esta proposta aprovada pela Câmara diz respeito 
também ao pós-sal, inclusive a postos de petróleo já 
em exploração, e esses Estados produtores poderiam 
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arvorar-se no direito adquirido, poderiam sustentar a 
tese do direito adquirido.

É claro que temos de considerar os ônus que de-
correm da exploração do petróleo para esses Estados. 
Temos que considerar a participação da União nesses 
benefícios. Caberia à União 50% desses benefícios 
ou o respeito à autonomia dos Estados e o princípio 
da isonomia nos levaria a discutir um percentual me-
nor para a União a fim de que os Estados produtores 
pudessem ser aquinhoados com um valor superior 
aos demais? São questões que debateremos aqui no 
Senado Federal.

Mas o objetivo deste pronunciamento é chamar a 
atenção – modestamente, é evidente – para a importân-
cia do debate das outras questões. Não podemos ficar 
restritos à questão mais visível, que é a dos benefícios 
que decorrerão da exploração do pré-sal e que serão 
transferidos a todas as unidades da federação.

Esse projeto foi aprovado e prevalecendo o texto – 
nós já dissemos, 50% para a União e 50% distribuição 
equitativa entre todas as unidades da federação. Mas 
o debate é sobre o acessório e não sobre o essencial. 
Nós temos que considerar isso. É claro que eu vou ter 
que defender, e defenderei sempre, os interesses do 
meu Estado, o Paraná. Mas é preciso dizer que, nesta 
questão, discutir royalty é discutir o acessório. A discus-
são do essencial passa pelos outros projetos. Nós não 
podemos reduzir o debate à polêmica acessória. Temos 
de colocar na mesa da discussão essas questões pri-
mordiais, estratégicas, que estão sendo solenemente 
ignoradas, como a mudança do regime de concessão 
para partilha e a criação da estatal Petro-Sal. Essas 
são duas questões essenciais.

O Governo está abrindo mão de um regime que 
se mostrou amplamente exitoso para adotar um mo-
delo que exigirá a mobilização de recursos da ordem 
de US$600 bilhões para a exploração das riquezas. 
Esse é um questionamento que não encontra respos-
ta. O Governo tem US$600 bilhões para a exploração 
dessas riquezas? É evidente que não.

O lançamento do novo marco regulatório do pré-
sal reviveu a apoteose tantas vezes patrocinada pelo 
Governo Federal. O Presidente Lula decretou que aque-
le dia representava um novo dia da independência para 
o Brasil. É o exagero do anúncio que gera a expectativa 
espetaculosa, que pode acabar em frustração.

O Governo tenta patentear essa descoberta – a 
descoberta e a exploração das reservas de petróleo 
na camada do pré-sal – e transformar o atual Governo 
no proprietário de uma conquista que é fruto de, pelo 
menos, três décadas de pesquisas. Desde o Presiden-
te Geisel, no período autoritário, a Petrobras investia 
recursos volumosos na investigação, na pesquisa do 

pré-sal, e o próprio Presidente Itamar Franco teve, in-
clusive, a oportunidade de anunciar a descoberta. A ele 
chegaram informações suficientes para que montasse 
o palanque e anunciasse para o País a descoberta do 
pré-sal. Não o fez por responsabilidade, por entender 
que as pesquisas evoluíam e que seria melhor, em 
respeito ao povo brasileiro, aguardar o momento mais 
adequado para um anúncio com absoluta convicção 
da riqueza descoberta. Nem mesmo hoje há convicção 
sobre o valor desse patrimônio. No entanto, há muita 
precipitação.

Discutir esses projetos no Senado Federal em 
regime de urgência é imprudência descabida. A Opo-
sição vai insistir e tentar convencer o Governo de que 
é melhor abrir mão desse regime de urgência para 
discutirmos uma legislação com responsabilidade. O 
objetivo – repito – não é adotar uma legislação para o 
Governo Lula. É buscar a legislação competente para 
o futuro do País. É isso que desejamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pa-
paléo Paes.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o 
Senador Mão Santa, sem prejuízo à ordem das ins-
crições. Em seguida, fará uso da palavra o Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Papaléo Paes, que preside esta reunião de segunda-
feira, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros 
que estão aqui no plenário e os que nos acompanham 
pelo sistema de comunicação do Senado, hoje é 15 
de março.

O dia 13 de março é a data mais importante do 
Estado do Piauí e uma das mais importantes da história 
do Brasil. Sexta-feira estava no meu plano fazer uma 
homenagem a esse 13 de março. Eu fui a Rondônia, 
Senador AD, a convite daquele bravo Senador que foi 
sacado daqui, Expedito Júnior. 

E há uma coisa sobre a qual temos que meditar, 
Papaléo. Nós não vivemos um momento bom na de-
mocracia. As instituições são muito novas, foram im-
portadas da Europa, quase todas, Geraldo Mesquita 
Júnior, trazidas por Rui Barbosa. Instituições novas. 
Esse negócio de TRE, o Geraldo Mesquita, que é um 
dos mais puros homens da Justiça do nosso Brasil, 
temos que meditar sobre isso, Papaléo.
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Bem aí na Argentina isso não existe. Eu fui ob-
servador do Senado nas últimas eleições da Cristina 
Kirchner. Geraldo Mesquita, lá não tem TRE não, e é 
uma democracia pujante, um povo participativo e um 
povo bravo. Interessante, lá a eleição é presidida pelo 
Ministro do Interior. Está na hora de um Ministro ter 
condições éticas e vergonha para cumprir a sua missão. 
Ele é Ministro daquele governo, mas ele é do País, é 
da democracia, é da ética. E quem preside mesmo, o 
órgão mais importante é o Correio, porque o Correio 
é que tem o sistema de comunicação, de juntar as 
províncias, os dados e tal. É lógico que tem os seus 
partidos, os fiscais, mas eu achei a coisa mais bonita 
do mundo. E eu, que representei o Brasil, fui entrevis-
tado na televisão. 

Papaléo Paes, no dia da eleição, eu achei bo-
nito, Geraldo Mesquita, a Aeronáutica, a Marinha e 
o Exército, os oficiais todos. Não custa nada. Oficiais 
mesmo, eu andei com eles. O Correio faz o sistema de 
computar os votos e tal. E não tem TRE, e eles estão 
lá e a eleição é pura, participativa, o povo é bravo. Nos 
Estados Unidos, não tem. No Brasil, nós caímos nisso, 
e pode ter tido boa intenção, mas, Geraldo Mesquita, 
nós temos que meditar sobre isso. Primeiro, TRE e TSE 
não têm nome. Ele passa dois anos. Então ele vai ali, 
e ninguém sabe quem é. Com dois anos, muda. 

A justiça é uma inspiração de Deus. A justiça, 
inspiração! 

Deu Deus a Moisés as leis, o filho de Deus: “Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão 
fartos”. Bem-aventurados os perseguidos da justiça, 
eles terão o reino do Céu. Eu nunca vi. É para meditar 
e estamos aqui: um Poder olhando para o outro, fre-
ando o outro. Esse é que é o equilíbrio, e eu estou, na 
qualidade de pai da Pátria, a advertir este País.

Nunca se viu tanta imoralidade. Isso não está di-
reito. Eu vou apresentar um projeto de lei. Com esse 
negócio de dois anos, eles não têm nem nome, Ge-
raldo. Ninguém conhece aquele TRE porque ele muda 
de dois em dois anos. É a OAB que indica não sei o 
quê, é o promotor. Dois anos!

O STF a gente conhece, até a compulsória, mas 
o TRE... Senador AD, preste atenção, mas ninguém co-
nhece. Eles entram ali e já saem. Eles entram e saem. A 
justiça é uma inspiração divina, mas é feita por homens 
fracos. Alguns corruptos, alguns malandros. 

Bastou uma CPI sair daqui, um bravo Senador, 
Antonio Carlos Magalhães, que nos mostrou os ‘lalaus’ 
da vida. Está uma brincadeira esse negócio de cassa-
ção. E nós somos direitos, nós prestamos, o Senado da 
República. Passou uma dessas mudanças que freava, 
mas foi ali para aquela Câmara Federal. O Luiz Inácio 

disse uma grande verdade, quando ele passou por lá: 
são trezentos picaretas!

Temos que recontar. Aqui teve um freio, houve 
uma mudança, um esboço, Geraldo Mesquita. Aquilo ali 
tem que ser analisado. Se é um prefeitinho, vai para a 
Assembleia Municipal. Se é um Governador do Estado, 
vem para cá. Para freá-los. Está uma imoralidade, uma 
indignidade, uma corrupção, uma comercialização de 
uma tal de indústria de liminar. Essa floresceu. 

Tivemos aqui um Senador, um caso de R$ 27,00. 
Esse Expedito Júnior, eu votei contra a saída dele até 
o fim, fiquei resistindo. Mas o que se sabe é que é um 
rapaz de muito valor, muito brilho, professor de mate-
mática. Interessante, Papaléo, que ele se casou com 
uma aluna que expulsou da aula. Acabaram se casando. 
Mas fez carreira de Vereador, Secretário de Município, 
três vezes Deputado Federal e Senador da Repúbli-
ca. Convivemos com ele aqui. Um gigante. Ele fez a 
sua luta pelo mototáxi, pela transposição dos salários 
dos ex-territórios, a luta pelo Beron. Aí, Papaléo, ele 
resolveu, confiando naquilo que é soberano no povo, 
lançar-se Governador do Estado.

E por que eu fui lá, AD? Sabe por que eu fui lá? 
Ele é do PSDB. Fez uma pesquisa sobre qual o melhor 
nome para compor. Eu queria compor era com você, AD. 
Você é que teria sido o meu candidato – está ouvindo 
Papaléo? O AD – Alvaro Dias. Marisa, aí ele botou os 
nomes dos que poderão ser candidatos a vice. Logi-
camente que ele tirou do extraordinário Governador 
de Minas, que disse que não vai. 

Papaléo, sou muito gratificado e orgulhoso, a luta 
é reconhecida. O nosso nome, ô Alvaro Dias, deu 84%. 
E ele pediu que eu fosse, porque ele está fazendo o 
seu partido crescer. Ele iniciou numa campanha, não é 
conversa fiada, não, cem mil filiações. Ele largou tudo, 
negócio de governo, vice e tal, e se lançou naquilo 
que tem de ser soberano, e eu acho que é, o povo. E 
é candidato a Governador do Estado.

E o meu Partido, ô Alvaro Dias, que é o que mais 
cresce neste Brasil, no Piauí e lá, lançou o Senador, 
um rapaz extraordinário, um líder. Ele foi duas vezes 
Deputado Federal. Vocês que já o foram talvez o co-
nheçam: Agnaldo Muniz, evangélico. 

Eu sei que aí juntou, eu vi, ouvi aquilo que Ulys-
ses disse: “Ouça a voz rouca do povo.” Ele tem pers-
pectiva invejável e fez seu partido crescer. Ele fez uma 
campanha de 100 mil filiações novas. Fui na capital 
e vi sua esposa, a Val, entregando as fichas e fui no 
interior, em Ji-Paraná, estive com o vice-prefeito, um 
cearense, Zé Otoniel, homem de luta e de trabalho, 
um brilhante líder, e vi que eles realmente vão atingir 
aquelas 100 mil filiações.

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07083 

Queriam que eu ficasse por lá. Mas eu tinha um 
compromisso, o aniversário do neto. Esse negócio do 
TRE, Senador Papaléo Paes, não sei, aliás, começou 
no seu Estado, onde teve um problema.

Senador AD, Senador Geraldo Mesquita, Deus 
me permitiu, quando governei o Piauí, criar 78 Municí-
pios. Governei aquele Estado por 6 anos, 10 meses e 6 
dias. Fui prefeitinho e presidente do Conselho de Pre-
feitos. Era presidente executivo e tinha um presidente 
do Conselho, eu do Conselho e Júlio César. Conheço 
muitos prefeitos, centenas, milhares. O Piauí tem 224 
cidades, 78 Deus me permitiu criar.

Papaléo, eu conheço muito prefeito. Eu quero é 
limpar a Justiça. Quando Cristo disse: “Bem-aventura-
dos os perseguidos da justiça...”, é porque ela é feita 
pelo homem. Olha, eu não entendo. Geraldo Mesqui-
ta, V. Exª – eu não estou satisfeito, não – V. Exª não 
pode... A política é que precisa de V. Exª. Eu estava 
bem aí na última vez que José Serra estava bem aí, 
e V. Exª sentou do lado dele. Eu tive um pensamento 
e não consegui realizá-lo. Eu digo: “Eu vou já subir ali 
e dizer pro José Serra que o homem mais digno que 
tem na política do Brasil é o nosso Geraldo Mesquita. 
Ele está sentado do seu lado”. V. Exª, eu soube, não é 
candidato, mas V. Exª tem que ser. V. Exª não pode se 
omitir, V. Exª é aquilo que o Brasil espera da política: a 
ética, a decência, a vergonha, a firmeza e tal. Então eu 
ia dizer, eu sou muito franco, mas foi muito rápido, por-
que eu estava vendo como eu ia chegar. Eu ia chegar 
e dizer: “Ó José Serra...” Porque eu acho, eu entendo 
que o José Serra deva ser o próximo Presidente da 
República para salvar este País. Mas não deu certo, 
você foi muito rápido, não foi?

Mas eu quero lhe dizer que não entendo, e esse 
negócio de TRF, TSE... Papaléo, eu conheço muito 
prefeito, o melhor prefeito que vi do Piauí, cassado. 
Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo: o 
melhor prefeito que eu conheci, do Piauí, foi cassado, 
e dizem que é por dinheiro. Está todo mundo... Ulys-
ses disse: “Ouça a voz rouca da rua”. Eu estive lá, eu 
fui ser solidário.

E o mais imoral ainda, Geraldo Mesquita – oh 
Deus, eu vos agradeço... Normalmente, quando há um 
fato desses, o partido é solidário. Tão dependente do 
Partido do Governo, do Partido dos Trabalhadores, que 
tiraram o diretório dele. Tinha umas rádios e mandaram 
tirar. Este País está um negócio... O melhor prefeito 
que eu conheço. Ele foi Deputado Estadual, foi meu 
Secretário de Justiça, foi da Emater, foi Vereador da 
sua cidade e foi Prefeito. A primeira ganhou aperreado, 
por menos de 100 votos. Na sua reeleição, ganhou por 
quase três mil votos. Vou dizer só dois fatos: o time que 
mais engrandeceu o Piauí foi o da cidade de Barras 

quando o homem, prefeito, entrou no esporte. Rapaz, 
saiu disputando aí pelo Brasil. O lá da minha cidade 
de Parnaíba nunca fez uma história tão bela. Passei 
por lá na véspera do carnaval. É o Rio de Janeiro do 
Piauí. Bem melhor do que o carnaval da minha cida-
de, bem melhor do que o de Teresina, bem melhor do 
que o da praia para onde fui e fiquei com Adalgizinha. 
O único com uma educação. Foi o melhor prefeito. Aí, 
dizem, que numa uma passeata, uma prima dele deu 
gasolina.

Agora, o que rolou de dinheiro, o que rolou de 
sem-vergonhice, o que rolou de malandragem no meu 
Piauí; o Piauí sabe. E o pior – Ulysses tinha que ter 
morrido, o Tancredo, o Juscelino, o Ramez Tebet, até 
o próprio Alberto Silva e eu tinha que ter saído desse 
partido –: tomaram o diretório dele porque o PT... E eu 
fui lá e senti que ele está com o povo.

Ô Geraldo Mesquita, nós estamos... eu sou o pai 
da Pátria, eu sou um extraordinário Senador desta Re-
pública. Todos os dias eu dedico um.... E eu tenho a 
humildade. Franklin Delano Roosevelt disse, ô Papaléo: 
“Todo mundo que eu vejo a mim é superior em alguma 
coisa e, nesse particular, eu procuro aprender”.

Mas, Geraldo Mesquita, me explique o seguinte. 
Olha aí, essas cassações começam pela sua cidade. 
A juíza da cidade, uma mulher que eu não conheço, 
mas mulher, está ali a Marisa, mulher é mais correta, 
é mais direita, é mais decente, sempre foi ao longo 
das histórias. Olha na crucificação de Cristo, Papa-
léo, todos os homens falharam, estava lá a mulher, a 
Adalgisinha do...: Olha, não faça isso, a Verônica...”. 
Então, ô Geraldo Mesquita, a juíza do Município, que 
acompanhou, mulher, diz o que estou dizendo, que o 
prefeito é bom, que isso é uma indignidade, que não 
ia... Eu não entendo.

Nós temos que meditar sobre isso. E atentai 
bem, é um... Quem pode dizer sou que sou Senador 
da República! É para um frear o outro... Ele não pode... 
Agora, qualquer coisa... Mas a juíza lá, que acompa-
nhou... Mas, enfim, eu, vendo essas duas vitimas do 
modelo eleitoral que nós temos – mas o povo é sobe-
rano – e aprendi, Geraldo Mesquita, para ensinar para 
esses fuleiros que estão maculando a Justiça... Atentai 
bem, Monteiro Lobato nos ensinou, ensinou a minha 
geração. Eu sou é preparado, e muito preparado, não 
é conversa, não! Está vendo, professora Marisa, eu 
sou não é pouco não. Eu sou é muito! Passei anos da 
minha vida estudando e aprendendo.

E Monteiro Lobato, que nós todos da minha gera-
ção sabíamos, ele dizia, ô Marina – você é muito nova 
– no meu tempo lia, você não, o Monteiro Lobato. Ele 
dizia: “A fumaça vem do fogo, o governo vem do povo”. 
O Governo não está mais vindo do povo. São alguns 
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traquinos, uns três ou quatro, que derrubam milhares 
e milhares de votos!

Senador Geraldo Mesquita, depois eu quero ouvi-
lo. Você é meu conselheiro! Estou aberto para você me 
orientar. Mas estou dizendo que eu vi o sentimento do 
povo. Eu vi uma cidade chorar! Uma cidade clamar! 
Uma cidade se envergonhar! Rapaz, aquilo cancela... 
Uns traquinos, três ou quatro dão um golpe aí, can-
celam e tiram o direito de escolha de milhares e mi-
lhares de votos.

Ô AD, Senador AD, está preocupado? Isso aqui 
é importante. Nós fizemos isso aqui e a Câmara nem 
botou nessa reforma eleitoral. Só botou essas bestei-
ras lá. Tiraram, mas nós incluímos isso. O Senado da 
República devia ter um freio. Mas, enfim, está lá. Então, 
eu vi, eu vi o povo chorar. Eu vi. Eu vi e não é mole. 
Tira-se o prefeito; tira-se o partido dele; prendem-se 
as rádios; coloca no Tribunal de Contas, no mesmo 
dia, as contas, que a gente sabe que é outro órgão 
por indicação política, em um massacre. E o pior – a 
voz do povo é a voz de Deus –, pode ir à cidade. Está 
aí, eu estou desafiando a Justiça. Faça uma pesqui-
sa, escute o povo. Isso tudo foi por dinheiro. Dizem, é 
o povo quem diz.

Atentai bem. E aí tem. Como é aquela mensagem 
da CNBB? Dinheiro e Ética, não é? Não tem a nossa 
campanha da fraternidade, não é? Foi muito oportuna, 
não é, Dona Marisa? Não é a campanha da fraterni-
dade Ética e Dinheiro? Pois é, mas eu aprendi no Li-
vro de Deus que a sabedoria vale mais do que ouro e 
prata. Eu quero crer que nós devemos ter sabedoria, 
nós que fazemos a democracia: o Poder Executivo, o 
Poder Legislativo e o Poder Judiciário.

Os Estados Unidos também não têm esse negócio 
de TRE e TSE, não. Esse negócio de dois anos... Eu 
não acredito. Ninguém sabe, nem ele passa e já saiu. 
Tem que alguma pessoa assumir. Eu acho correto o 
STJ. Ele até o fim, você sabe que quem é quem, tem 
personalidade e nome. Um negócio de dizer que você 
nem tem... Você é PP. Um negócio desses aí vai-se 
embora. Que negócio é esse? Está errado. Nós temos 
é que mudar. E o caso do debate é que começou.

Mas aí eu deixei de prestar a minha homenagem 
ao 13 de Março, que é muito importante, Papaléo.

Então, tem um livro do Senador Paulo Duque : 
“Peço a Palavra”. Por bondade dele, ele colocou “Pela 
Ordem”, que foi uma honra e um orgulho para mim e 
para o Piauí. Ele colocou: Oradores com quem ele se 
encantou. Eu não sei por que ele meteu o meu nome 
no meio do livro. Então, eu estou no meio de nomes 
como Rui Barbosa, o Senador Afonso Arinos, Otávio 
Magalhães, Plínio Salgado, Almir, Juscelino, Carlos 
Lacerda, Márcio Moreira Alves (aquele que queriam 

cassar), Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, Pedro 
Simon, José Sarney, Antonio Carlos Magalhães, Mão 
Santa, Getúlio Vargas, João Goulart. Então, ele colo-
cou. E pediu um discurso meu.

Isso é importante para ver o significado e como 
eu represento o meu Estado com muito estoicismo, 
com muita grandeza, como grande é o Estado do 
Piauí. Porque ontem eu vi, em Barras, o povo... Bar-
ras! Barras! Barras, a cidade onde querem crucificar 
o Maninho Rego, o melhor Prefeito que eu conheci na 
minha vida. Eu queria apenas, sabe o que eu queria? 
Que essa Justiça me desse o direito de dizer que ele 
podia ser elegível. Eu sairia com o Maninho Rego e 
o elegeria Governador do Estado do Piauí. Ele ia ser 
um dos melhores.

Mas esse discurso... aí eu tirei um que ficasse, 
porque esse livro vai ser pesquisa de oradores para o 
resto da vida, o livro de Paulo Duque. “Peço a palavra 
pela ordem”. Viu, Geraldo Mesquita? E coloquei o 13 
de março. O Geraldo Mesquita viu aquele monumento 
da batalha. Ele conhece.

Discurso em 2003. Atentai bem! Em 2003, eu 
passei a mostrar para o País a importância da bravu-
ra, da história do piauiense na Batalha de Jenipapo, e 
todo ano eu faço isso. E hoje eu trouxe e serei velho. 
Não fiz sexta-feira, porque fui lá para o Expedito Jú-
nior, mas hoje é dia 15 e trouxe um folheto que peço 
ao Papaléo Paes, que preside com a sua postura – pa-
rece o Auro de Moura Andrade, fisicamente. Papaléo, 
que peça ao Ednilson, o Deca, para distribuir o folheto 
para os Senadores e para os jornalistas. Um folheto 
muito bonito da Batalha de Jenipapo. O Geraldo Mes-
quita já foi lá, nos honrou e conhece o monumento. 
Está vendo? Sim!

Mas, então, 2003. Eu vou ler alguns trechos do 
que eu já fazia e coloquei aqui para que o Brasil saiba. 
Este Brasil só é grandão, grandão, pelo Piauí. D. João 
VI disse: Filho, fica com o Sul; eu vou ficar com o Norte. 
Para Portugal fazer o país Maranhão. Fomos nós que 
expulsamos os portugueses em batalha sangrenta.

E, antes, na cidade de Barras, onde se comete 
a maior ignomínia, a maior imoralidade, a maior inde-
cência, deu um herói: Davi Caldas. Nós somos gran-
diosos, nós somos a gente mais brava, nesse Piauí. 
Papaléo, talvez o Brasil não saiba, mas foi até oportuno 
esse sacrifício, pois eu fui lá, na terra de Davi Caldas. 
Davi Caldas...

Teresina teve um jornal, Papaléo, chamado “A 
Ordem” e ele mudou o nome. Jornalista nascido em 
Barras, cidade do Maninho, que já deu cinco Gover-
nadores – e vamos preparar esse Maninho para ser o 
sexto, eu o conheço, esse julgamento foi errado, imoral, 
indigno, mas pode se corrigir. Está ouvindo, Geraldo 

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07085 

Mesquita? Ainda tem uns recursos aqui. A esperança 
é a última que morre, a esperança do povo de Barras. 
Perder a esperança é uma estupidez. O Apóstolo Pau-
lo disse: é um pecado. O povo de Barras espera que 
essa Justiça tenha instantes de grandeza e dignidade 
e mande voltar o seu Prefeito, o seu querido líder, o 
seu maior líder, da terra de Davi Caldas. Atentai bem! 
Não é qualquer um, não. Davi Caldas pegou um jor-
nal, Geraldo Mesquita, cujo nome era “A Ordem”, em 
Teresina, e mudou o nome, botando “89”. Lá da cida-
de de Maninho Rego, desse herói. Parece nome de 
cachaça, não é, AD? Oitenta e nove. Sabe o que era? 
Dezessete anos antes, para inspirar o Brasil, porque, 
em 1789, tinha se dado a proclamação: o povo nas 
ruas derrubou os reis, gritando “liberdade, igualdade, 
fraternidade”, na França. E o Brasil adormecido.

Ele botou o nome do jornal do Piauí, em Teresina, 
de 89. Dezessete anos! Foi o profeta da República e 
simbolizou, estimulou, motivou e liderou este País. A 
nossa Proclamação foi em 15 de novembro de 1989, 
100 anos depois! Então são coisas do Piauí. São coi-
sas do piauiense não aceitar essa ignomínia que fize-
ram na cidade de Barras, essa vergonha. São coisas 
do Piauí! Está ali o Rui Barbosa, Geraldo Mesquita. Ó 
AD, ele ganhou as eleições em Teresina.

Então está aqui o nosso pronunciamento de 2003, 
contando essa sangrenta batalha. Eu queria dizer, en-
tão, que ela foi revivida e tão importante é que o Presi-
dente Castello Branco, nordestino, tornou-a uma data 
nacional e é comemorada pelo Exército Brasileiro. E 
nós queremos render a nossa homenagem ao Prefeito 
daquela cidade, João Félix, descendente dos bravos. 
Nós perdemos a batalha, tínhamos que perder! Era o 
Exército de Portugal com Fidié, com canhões, e nós 
com pau de vassoura, faca, foice, as mulheres ven-
dendo... Mas o português não pode voltar para Oei-
ras, o povo de Oeiras tomou o palácio e aí ele foi para 
o Maranhão, que era aliado de Portugal na formação 
desse novo país.

E essa homenagem, eu já pedi e se providen-
ciou, está ali para a galeria, o folheto que descreve 
a Batalha do Jenipapo. Eu diria apenas o que disse 
Carlos Drummond de Andrade sobre o cemitério de 
lá, que passou ao ar livre, onde Alberto Silva fez um 
monumento. Ele diz:

No cemitério de Batalhão os mortos do Jenipa-
po

Não sofrem chuva nem solo telheiro os protege
Asa imóvel na ruína campeira
Carlos Drummond de Andrade.
E o poeta do Piauí, Clodoaldo Freitas, da Aca-

demia de Letras:
Combate do Jenipapo

Parda manhã de março, espessos nevoeiros
Cobrem o campo fatal de flores matizado.
Propaga o eco o som estrídulo e pausado
Das vozes de avançar em carga dos guerreiros.
Soa o clarim marcial num brado agudo e forte
Os bravos impelindo às fúrias do combate.
O tropel dos corcéis mais brusco torna o em-

bate
Dos férreos batalhões marchando para a mor-

te.
Povo do Piauí, vaqueiros ou soldados, 
Quando a pátria de chama, aflita, nesses dias
Nessas horas fatais de transe desgraçados.
É que sabes mostra-te abnegado e valente
Se Fidié triunfou, tu, ao morrer, sabias
Que a nossa boa terra ficava independente.
Então esse é o verso do imortal Clodoaldo Freitas, 

com que quero saudar o dia 13 de março, significativo 
para o nosso Estado, com o aparte do extraordinário 
Senador AD, Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mão 
Santa, primeiramente, quero dizer da minha admira-
ção pelo fervor com que V. Exª defende o seu Estado, 
Piauí. É bonito ver a paixão com que fala do Piauí e 
dos piauienses. Parabéns! E já que V. Exª se refere a 
uma data importante, vou fazer referência à data de 
hoje, que está passando despercebida: 25 anos de re-
democratização. Exatamente no dia 15 de março, há 
25 anos, o Presidente Sarney assumia a Presidência 
da República, depois da trágica morte de Tancredo 
Neves, e nós comemoramos hoje 25 anos da redemo-
cratização do País. Essa é uma data muito importante 
que permite a V. Exª estar na tribuna, debatendo os 
assuntos mais interessantes, e que nos permite, in-
clusive, como fiz há pouco, ir à tribuna para denunciar 
as mazelas da corrupção que afetam o Brasil, sem 
ameaças, sem censura e sem pressões de qualquer 
natureza, sem ameaça de cassação de mandato, com 
liberdade absoluta pelas liberdades democráticas res-
tauradas de forma plena e absoluta. Portanto, é um dia 
a se comemorar, a se rememorar. Aproveito o discurso 
de V. Exª para registrar o fato.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Incorporo essa 
homenagem ao dia 15 de março. Comemorava o dia 
13 de março, que foi fundamental para a Independên-
cia do Brasil, que não foi dada de pai para filho, não. 
Houve guerra. Houve batalha sangrenta. No Piauí, em 
março, e na Bahia, em julho. Então... Março é antes de 
julho. Quer dizer, houve uma bravura do povo piauien-
se, que aqui quero homenagear.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador Mão Santa. Parabéns 
a V. Exª.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Mesquita, como orador inscrito; em seguida, fará uso 
da palavra a Senadora Marisa Serrano, também como 
oradora inscrita.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Papaléo, que preside esta ses-
são, Senadora Marisa, Srs. Senadores presentes, eu 
julguei que fosse passar batida aqui a data que bem 
lembrou o Senador Alvaro Dias há pouco. O discurso 
que a seguir vou proferir, Senador Alvaro Dias, em 
grande parte, é uma reflexão acerca desses 25 anos 
em que vivemos um processo da chamada redemo-
cratização do País.

Eu creio que nossa democracia ainda claudica. 
Ultimamente se encontra fortemente ameaçada, por-
que o verdadeiro conluio que se torna cada vez mais 
consistente no nosso país entre o Poderes Executivos 
e o poder econômico faz com que nós nos afastemos 
cada vez mais dos padrões de democracia a que o 
povo brasileiro aspira.

Na verdade, Senador Alvaro Dias, nós estamos a 
caminho de instalarmos no Brasil uma verdadeira timo-
cracia, que, como V. Exª sabe, é a forma de governo em 
que os cargos e as honrarias são conferidos aos mais 
ricos ou a seus prepostos. Mas, para chegar até lá, eu 
vou-me permitir fazer algumas considerações.

Com razoável frequência, temos comemorado 
aqui no Senado Federal, em sessões especiais ou re-
servando para esse fim o horário do Expediente, fatos 
relevantes do calendário cívico, cultural e político do 
nosso País. Na verdade, faz parte da nossa tradição, 
e creio que todos concordarão que se trata de praxe 
saudável com a qual tributamos a homenagem desta 
Casa a personalidades que ilustraram a literatura, as 
artes, a ciência e as datas e os fatos significativos da 
nossa evolução histórica.

Raramente, porém, nos detemos para analisar o 
papel da instituição a que pertencemos, ou até mesmo 
para avaliar a contribuição do Poder Legislativo para 
a construção e a consolidação do Estado democráti-
co de direito, a despeito dos momentos de retrocesso 
que mancham nossa história política, como os quatro 
anos de Governo Provisório entre 1930 e 1934 e os 
oito anos do Estado Novo, entre 1937 e 1945, em que, 
dissolvido o Congresso, Senador Mão Santa, o manto 
do arbítrio cobriu o País. Isso sem falar no golpe mi-
litar de 1964. 

No dia 26 de agosto deste ano, veremos trans-
correr 190 anos da Revolução Liberal do Porto, em 
decorrência da qual foram convocadas, em Portugal, 
as Cortes Gerais e Constituintes Extraordinárias da 
Nação Portuguesa. O movimento que provocou, em 

24 de abril de 1821, a volta de D. João VI a Portugal 
obrigou a entrega da Regência do Brasil ao seu pri-
mogênito, que, no ano seguinte, proclamou a Indepen-
dência. Naquela Constituinte, teve assento a primeira 
representação parlamentar do Brasil, antes mesmo 
de nos tornarmos uma nação independente. Começa 
aí, Senador Presidente Mão Santa, o sistema repre-
sentativo entre nós.

Em janeiro do próximo ano, portanto, quando se 
encerra esta 53ª Legislatura, terão decorrido os mes-
mos 190 anos da primeira eleição de caráter nacional 
em nosso País. O fato de essas 53 legislaturas signi-
ficarem menos de duzentos anos se explica pela cir-
cunstância de a Constituição Republicana de 1891 ter 
fixado o mandato dos Deputados em três, e não mais 
em quatro anos, como no Império, e o dos Senadores 
em nove, pondo fim à vitaliciedade vigente no antigo 
regime. Temos, portanto, uma longa, ainda que contur-
bada, evolução política, interrompida pelos doze anos 
do ciclo de Vargas, dos quinze em que S. Exª exerceu 
o poder, até sua volta ao Governo em 1950. Vivemos, 
nesses quase dois séculos, deposições de Presiden-
tes, como a de Washington Luís, em 1930, o suicídio 
do Presidente, em pleno exercício do poder, em 1954, 
e a supressão das eleições diretas para os cargos de 
Presidente da República, de Governadores, de Pre-
feitos das Capitais e dos Municípios considerados de 
interesse na segurança nacional. São medidas que 
vigoraram entre 1964 e 1989, além de intermitentes 
fechamentos do Congresso e da cassação de cente-
nas de mandatos parlamentares, com a consequente 
suspensão dos direitos políticos de seus titulares por 
dez anos. Foram anos de arbítrio, Senador Paim, obs-
curidade e opressão, em que a primeira vítima, como 
sempre, foi a liberdade de expressão.

Esses 190 anos cobrem as vinte Legislaturas 
no Império, as quatorze durante a República Velha, 
duas, sendo uma incompleta, sob a Constituição de 
1934, quatro e meia sob a República liberal de 1946, 
seis e meia sob o regime militar, e cinco e meia sob a 
Constituição vigente. São 35 legislaturas entre 1826 
e 1930, e 18 de 1930 aos dias de hoje. Os números 
deixam claro o caráter conflituoso e conturbado dos 
últimos 70 anos, ante os 104 que separam a Primeira 
Legislatura, em 1826, da Revolução de 1930, que en-
cerra um ciclo de nossa evolução política.

Nos 188 anos que hoje nos separam da fase glo-
riosa da Independência, o Brasil passou de colônia a 
país em desenvolvimento, situando-se entre as dez 
maiores economias do mundo. Nossas instituições 
amadureceram, Senador Mão Santa, consolidaram-se, 
experimentaram sucessivos avanços, modernizando-se 
e aprimorando-se para servir a seu povo. O aperfeiço-
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amento do sistema eleitoral e partidário foi essencial 
para as mudanças que experimentamos. Em 1921, 
abordando o regime eleitoral dos cem anos anterio-
res, o notável homem público que foi Augusto Tavares 
de Lyra escreveu:

Quem estuda a nossa história política 
sabe bem que temos experimentado tudo, ab-
surdamente tudo que se encontra na legislação 
dos povos cultos, para chegar à solução do 
problema eleitoral, que vem a ser alistamentos 
regulares, eleições reais, apurações verdadei-
ras; e que, sobre o voto, temos ensaiado todos 
os sistemas conhecidos, com exceção apenas 
do voto obrigatório, do voto proporcional e do 
voto das mulheres.

Como se vê, Senador Mão Santa, o que em 1921 
nos faltava já conquistamos. Temos alistamentos re-
gulares, eleições reais e apurações rápidas, além de 
verdadeiras. Aquilo de que carecíamos naqueles idos, 
hoje, temos em sua plenitude. Somos o segundo maior 
eleitorado do mundo ocidental, inferior apenas ao dos 
Estados Unidos. Como lá o voto é facultativo, e aqui, 
obrigatório, temos, porém, o maior número de votantes 
do hemisfério. A despeito dos pequenos remendos fei-
tos aqui e ali na legislação, as quatro leis que regulam 
o sistema eleitoral constituem um conjunto harmônico 
e razoavelmente duradouro de normas legais. Senão 
vejamos: o Código Eleitoral, de 1965; a Lei de Inele-
gibilidades, de 1990; a Lei dos Partidos, de 1995; e a 
Lei das Eleições, de 1997. O que não temos, Sr. Pre-
sidente, é o fim da influência da parceria dos Poderes 
Executivos e do poder econômico nas eleições, em que 
o uso e o abuso da máquina pública e a interferência 
do poder econômico, financiador de pleitos, de parti-
dos e de candidatos, com propósitos inconfessáveis, 
tornaram-se rotineiros.

O resultado é que as eleições perderam o senti-
do de mobilização cívica da população, Senador Mão 
Santa, para se transformar num poderoso e maciço 
empreendimento econômico, dos mais ilegítimos e 
indecorosos que se tem notícia, a cada pleito.

O Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral 
têm cumprido seu papel e sua destinação constitucional, 
com as ressalvas que V. Exª, mas faltam-lhes ainda, 
como recentemente alertou o Presidente do Egrégio 
Tribunal Superior Eleitoral, os mecanismos institucio-
nais para conter os abusos e punir a influência deleté-
ria que contamina o mais essencial dos instrumentos 
para a sobrevivência da democracia: eleições livres e 
competitivas.

Se, por um lado, temos contribuído para aumen-
tar a legitimidade dos pleitos, continuamos a valer-nos, 

no Congresso, de regras que há muito já deveriam ter 
sido banidas da vida pública, depois de quase dois 
séculos de experiência parlamentar. A regra da maio-
ria deixou de ser um paradigma da democracia, des-
de que, em 1896, o italiano Gaetano Mosca escreveu 
que, em todas as civilizações, das mais avançadas às 
que apenas chegaram aos preâmbulos da civilização, 
só existem duas classes: “a dos governantes e a dos 
governados. A primeira, sempre a menos numerosa, 
desempenha todas as funções políticas, monopoliza 
o poder e desfruta de todas as vantagens inerentes a 
ele”. Essa constatação, Senador Mão Santa, simples 
e evidente por si mesma, mostra que, desde sempre, 
como até hoje, a democracia vem sendo, lastimavel-
mente, transformada no governo da minoria e não da 
maioria.

Como demonstrei no pronunciamento que deno-
minei “A Constituição inacabada”, feito um tempo atrás, 
temos um vasto instrumental tecnológico e humano à 
nossa disposição para o exercício de nossa missão, mas 
não temos como saber, por exemplo, que dispositivos 
do texto constitucional em vigor foram regulamentados 
e por via de que instrumentos legais.

Realmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
por trás desses quase dois séculos de vida parlamentar 
em nosso País, há mais falhas, deficiências e omis-
sões do que pode aspirar nossa precária democracia. 
Basta lembrar que as doações para as campanhas 
eleitorais de 2006, no total de R$1,4 bilhão, dobraram, 
Senador Paim, no pleito seguinte, para R$2,8 bilhões. 
Como eu disse no início da nossa fala, um indicativo 
de que estamos nos afastando, cada vez mais, dos 
padrões de uma democracia para nos transformarmos 
numa autêntica timocracia, Senador Mão Santa, que, 
na verdade, é a forma de governo em que os cargos 
e honrarias são conferidos aos mais ricos e aos seus 
prepostos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Desculpe. Não é plutocracia?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Coincidentemente, sim. Mas existe um outro 
nome: timocracia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
saio daqui enriquecido, porque eu não sabia.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Qual o porquê desse discurso, Senador Mão 
Santa? 

Como eu disse no início, hoje estamos a 25 anos 
do início do processo de redemocratização, Senador 
Paim. E eu acho que tem que ser uma preocupação de 
todos nós. A gente não pode mais imaginar, no nosso 
País, que uma pessoa da bagagem política e parla-
mentar de um Senador Paim, por exemplo, que hoje 
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aniversaria, de repente possa ser alijado do processo 
eleitoral, porque o poder econômico, eventualmente, 
fala mais alto.

Esse risco, Senadora Marisa, estamos correndo 
no Brasil, a cada dia que passa, com mais intensidade. 
Como eu disse, está tomando corpo no nosso País, 
está se consolidando, está crescendo uma tendência 
a verdadeiros conluios entre os Poderes Executivos e 
o poder econômico, Senador Mão Santa. Há, inegavel-
mente, uma tendência a que esse conluio dite, cada 
vez mais, a forma dos acontecimentos, o objetivo da 
ascensão ao poder. Isso, desculpem-me, não podemos 
permitir. O povo brasileiro precisa abrir os olhos.

Aquelas pessoas que militam na política ainda 
com um sentimento de seriedade, de hombridade, 
de compromisso com a causa do povo brasileiro não 
podem permitir que isso tome mais corpo ainda. Do 
contrário, não sei aonde vamos parar.

Senadora Marisa, com muito prazer, concedo 
um aparte a V. Exª.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 
Senador Geraldo Mesquita. V. Exª faz uma digressão 
relembrando fatos históricos e chega ao momento, 
como o dia de hoje, em que nós comemoramos os 25 
anos da redemocratização do País, uma data que ti-
nha de ser mais bem comemorada, Senador Geraldo 
Mesquita, pois, afinal de contas, por ela muitos sofre-
ram, todos trabalharam e, nesses vinte e cinco anos, 
nós provamos que é possível, sim, um país grande, 
às vezes desigual como o Brasil, passar uma época, 
pela primeira vez, em muitos anos, passar uma época 
de tranquilidade política. Mas, Senador Geraldo, V. Exª 
relembra algo que temos debatido nesta Casa: a neces-
sidade de uma reforma política. A população brasileira 
nem acredita mais que isso possa acontecer. Há muito 
tempo que falamos que é necessário que tenhamos uma 
reforma política que possa reorganizar o sistema parti-
dário no País. Tentamos trocar um pouco, mudar para 
o parlamentarismo, não deu certo. Estamos tateando, 
achando uma saída. Mas concordo com V. Exª que não 
dá para ficar como está. Todas as questões maiores 
de corrupção neste País, de corrupção política neste 
País, acontecem por causa de recursos financeiros, de 
dinheiro. O dinheiro está na raiz da maioria dos grandes 
problemas políticos que temos enfrentado ultimamente 
no País. Portanto, nada mais justo que a gente voltar 
a discutir uma reforma política que regule pelo menos 
o gasto do dinheiro nas campanhas políticas. Como V. 
Exª disse, está ficando impraticável. Hoje em dia, só 
quem tem dinheiro pode se candidatar. Aqueles que 
não têm dinheiro se candidatam sabendo que muito 
dificilmente poderão galgar uma cadeira na Assem-
bléia Legislativa, no nosso caso este ano, na Câmara 

dos Deputados ou no Senado, não deixando de lado o 
Executivo. Portanto, quero parabenizar V. Exª pela fala 
e dizer que hoje é dia de respirarmos democracia. É 
um dia em que devemos pensar muito bem no nosso 
País, ver o quão importante é mantermos aquilo pelo 
que tantos lutaram neste País e a garantia da liberdade, 
da liberdade de consciência, da liberdade de expres-
são, da liberdade de ir e vir, da liberdade de um povo 
que é altaneiro e que tem lutado muito, desde a sua 
independência, para que essa democracia se conso-
lide. Quero cumprimentá-lo e dizer que sou mais uma 
na sua carreira para fazermos com que essa reforma 
política finalmente aconteça neste País. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senadora Marisa. V. Exª tem 
razão. Hoje, ouvimos um pronunciamento do Senador 
Dornelles. A certa altura do seu pronunciamento, eu 
tomei um susto. Senador Paulo Paim, que será um 
dos relatores do Fundo Social, do projeto de partilha 
do pré-sal, eu me assustei com o que disse o Senador 
Dornelles. Segundo S. Exª, está previsto, nesse proje-
to de partilha – confesso que não tinha conhecimento, 
porque dei uma olhada rápida e superficial, para me 
reservar o direito de fazer uma análise mais profunda 
quando o projeto chegasse ao Senado –, que os royal-
ties devidos pelas empresas exploradoras do petróleo 
serão, de certa forma, devolvidos a essas empresas. 
Olha, isso é uma coisa absolutamente preocupante. Eu 
não quero ser leviano. Quero ver isso, ler e me apro-
fundar nessa questão. Como eu disse, eu não quero 
ser leviano, mas isso me cheira a possibilidades extre-
mamente negativas, com a perspectiva, lá na frente, 
de um caixa dois para campanhas eleitorais.

Como é que uma empresa deve royalties, paga, 
e depois é ressarcida, Senador Paim? Na minha cabe-
ça, isso não cabe, a não ser que isso já seja um plano, 
lá para a frente, para que esse valor que está sendo 
pago e que será devolvido depois sirva para algum 
propósito escuso. Não consigo imaginar que possa 
haver uma justificativa plausível para esse trato de re-
cursos que devem ser apropriados pela União, pelos 
Estados e pelos Municípios. É apenas uma reflexão a 
mais. E aproveito aqui a presença do Senador Paim, 
que será um dos relatores, para que a gente esteja 
atento a esse tipo de questão.

Senador Paim, com muito prazer, concedo um 
aparte a V. Exª.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, parabéns pela reflexão que 
faz em defesa da democracia, casualmente em 15 de 
março, data em que nós nascemos, há sessenta anos. 
Quero dizer que o ponto em que V.Exª toca agora faz 
com que eu me lembre de um outro fato dessa mesma 
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data. Hoje, 15 de março, é o Dia Mundial de Defesa do 
Consumidor. Então, V. Exª fala muito bem. Como fica 
o consumidor se o dinheiro que ficou no Estado, pela 
explicação que deu V. Exª, fruto do percentual a que 
ele tinha direito, ele agora vai ter que devolver, pela 
fala que faz V.Exª?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Não, quem trouxe essa informação foi o Se-
nador Dornelles. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O Sena-
dor Dornelles, uma pessoa respeitadíssima nesta 
Casa...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Com certeza. 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...disse que 
a redação – eu também ouvi ele falar isso outro dia 
– deixa essa interpretação, que preocupa. Se nós va-
mos devolver para a empresa e os Estados aplicaram 
aquele dinheiro, por exemplo, na área social, alguém 
vai ter que pagar a conta, e é o consumidor que vai 
pagar a conta. Então, nós temos que ter essa preocupa-
ção. Falo com toda a tranquilidade. Eu ouvi, hoje, uma 
declaração do próprio Deputado Ibsen Pinheiro – está 
até na maioria dos jornais – dizendo que já admite a 
história do bode na sala. Mas eu conheço o Deputa-
do Ibsen Pinheiro e confesso que tenho respeito por 
ele. Ele me deu a impressão de querer suscitar o de-
bate para essa divisão que atenda, de uma forma ou 
de outra, todos os Municípios brasileiros no momento 
da divisão. E ele mesmo disse que a tendência é, no 
Senado, construir uma outra redação que tire, diga-
mos, qualquer tipo de dúvida ou imperfeição da reda-
ção dada na Câmara dos Deputados. Eu acredito na 
capacidade de mediação e de entendimento que nós 
vamos construir aqui no Senado. Eu digo que, dificil-
mente, da forma que saiu de lá – e o nosso Estado é 
contemplado –, a emenda vai passar aqui. Seu Esta-
do também deve ser contemplado. Mas a forma que 
saiu não está clara. É por isso que o próprio autor já 
fala de uma outra emenda que poderia ser construída 
aqui e que ele estaria disposto, inclusive, se convidado, 
a ajudar nessa construção. E digo a V. Exª que fiquei 
muito feliz, claro, quando a Senadora Rosalba Ciarli-
ni, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, me 
convocou para ser relator da questão específica do 
Fundo Social, fruto do resultado da arrecadação do 
pré-sal, para que um determinado percentual vá para 
o Fundo. E eu, naturalmente, tenho dito, pelo vínculo 
que V. Exª sabe que eu tenho com os aposentados e 
pensionistas, que acho que deveria entrar um percen-
tual para a Previdência. Eu vou além: devia ser para a 
Seguridade Social, mas com um percentual claro do 
que vai para a Saúde, do que é pobreza e do que vai 

para a Previdência. A Câmara já sinalizou nesse sen-
tido quando disse que 5% dos recursos desse Fundo 
irão para a Previdência. Foi aprovada por ampla maioria 
lá na Câmara dos Deputados. Então, eu diria que, se 
depender de mim, o meu relatório vai preservar, sim, 
a questão da Previdência. Nós, que falamos tanto nos 
benefícios de aposentados e pensionistas, não poderí-
amos ter outra posição, porque dizem que a Previdên-
cia hoje não tem problema, mas que poderá ter daqui 
a dez, quinze, vinte ou cinquenta anos. Bom, então a 
solução está aí. Se esse recurso só vai entrar mesmo 
na “boca do caixa” daqui a cinco ou dez anos, tudo 
bem. Nós não precisamos agora para a Previdência. 
Eu acho que até precisamos para a saúde, na minha 
avaliação, como outros entendem que é importante – 
e eu não discordo – que uma parte vá para a infraes-
trutura, para o meio ambiente, para a cultura e para 
a educação. Eu acho que tinha que haver uma parte 
para a Seguridade também. Olhe, eu não quero aqui 
ser leviano em dados e números. Eu tenho um dado 
que quem me passou foi a FUP – Federação Única dos 
Petroleiros. Eles falam que o faturamento do pré-sal 
poderá chegar a US$15 trilhões. Lucro líquido: US$5 
trilhões. Então, é muito dinheiro! É muito dinheiro! En-
tão, tenho certeza de que esse cuidado que nós vamos 
ter com esse tema apontará para uma construção que 
atenda a todos sem deixar, o que seria uma irrespon-
sabilidade, de olhar com muito carinho os Estados 
produtores, porque todo mundo sabe o quanto afeta 
o meio ambiente essa extração. Então, nós temos que 
olhar com carinho também essa questão. Caso contrá-
rio, aí sim seria irresponsabilidade. Mas é legítimo que 
se pense de forma universal sobre esse tema. Por fim, 
quero cumprimentar V. Exª por esta data tão importante, 
que é hoje e que não está sendo tão lembrada, que é 
a do fortalecimento do processo democrático após 25 
anos, e também quanto às campanhas. V. Exª é feliz. 
Falamos em tantas reformas! É por isso que muitos 
dizem, e com razão, que a reforma mais importante é 
a reforma política. Senão, aqueles que defendem as 
causas populares, os interesses – como V. Exª eu sei 
que defende e todos nós aqui defendemos – que V. Exª 
representa na tribuna, os interesses dos trabalhadores, 
dos assalariados, dos aposentados, dos discriminados, 
dos deficientes, dos micro, dos mega, dos pequenos 
empresários, produtores, que são quem alavanca este 
País, passarão a não ter representantes daqui há pouco 
aqui. Só haverá representantes dos grandes bancos, 
do sistema de banqueiro ou dos grandes grupos eco-
nômicos, que passarão a dar a palavra de ordem no 
Congresso Nacional, e isso é antidemocrático. É por 
isso que eu gostaria tanto de termos feito já a reforma 
política, inclusive no que se refere ao financiamento de 
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campanha. Porque alguns pensam: “no financiamento 
público de campanha, quem vai pagar a conta somos 
nós”. Quem vai pagar a conta são vocês mesmos, em 
outras palavras, se não houver isso. Quando os gran-
des grupos econômicos financiam campanha dos seus 
prepostos, digamos, na vida pública, é porque eles 
terão retorno de bilhões, de trilhões, muito mais que 
o gasto que poderia ser feito para uma disputa iguali-
tária, em que todos tivessem a mesma oportunidade. 
Eu sempre tenho dito – tenho certeza de que V. Exª 
também – que não há problema nenhum o debate, 
seja com quer for, em cima de ideias, propostas, na 
construção de um mundo com justiça social. Agora, eu 
também não tenho condições de – como diz o outro –, 
com R$100,00, enfrentar milhões ou bilhões de reais, 
como algumas campanhas apontam. Claro que, aí, é 
uma disputa desigual. Aí, o debate não é no campo das 
ideias, não é nas propostas, não é para mostrar quem 
você foi no passado, quem você é no presente e o que 
você aponta para fazer no futuro; é a proposta de quem 
tem mais condição financeira de fazer uma campanha 
milionária. Por isso, meus parabéns a V. Exª. Deus nos 
ajude que prevaleça o debate no campo das ideias e 
não no campo de quem tem mais ou menos dinheiro 
para investir na campanha. Parabéns a V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Obrigado, Senador Paim. Eu digo que não só 
eu, mas todos os Parlamentares aqui deveremos estar 
tranquilos, como V. Exª disse, com a sua convocação 
para relator de um projeto tão importante como o do 
fundo, que V. Exª vai relatar. Tenho certeza absoluta 
de que V. Exª depositará toda sua sensibilidade e seu 
compromisso com o povo brasileiro na relatoria desse 
importante projeto.

Para finalizar – a Senadora Marisa já está ago-
niada ali – eu faria uma conclamação a todos nós: 
não permitamos que a política se transforme num 
empreendimento econômico no nosso País. Isso será 
cruel e fatal para esta democracia, que claudica e que 
estamos aí tentando fazer com que se fortaleça e se 
firme no nosso País.

Senador Mão Santa, muito obrigado, inclusive 
pela tolerância ao meu pronunciamento.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Papaléo Paes, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos para usar da palavra a próxima oradora 
inscrita, Senadora Marisa Serrano, do PSDB, que re-
presenta o Estado do Mato Grosso do Sul e as pro-
fessoras do nosso Brasil.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente.

É bom aqui poder representar uma classe tão vi-
gorosa, tão importante, imprescindível como é a classe 
dos professores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
que ganha tão pouco.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – E que 
ganha tão pouco. O piso nacional é de R$950,00...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não se conseguiu transformar em lei.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – E 
ainda acham que é muito. Alguns Estados ainda acham 
que é muito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. Não existe. Foi um sonho, uma utopia, está 
parado. Isso não existe.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É, mas 
há vários Estados que estão pagando os R$950,00, o 
que eu acho pouquíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas não é a lei do piso. Não existe a lei. Ela foi obs-
truída pelo Poder Judiciário.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É 
verdade. Mas esta é uma luta que nós vamos continuar 
empreendendo: a luta pela educação.

Hoje quero falar de outra luta, a luta da questão 
ambiental, que este ano deve ganhar um grande avan-
ço. Geralmente, em ano eleitoral, as pessoas querem 
debater as grandes questões nacionais, e essa é uma 
grande questão nacional que está posta e que tem de 
ser discutida por todos. Essa não é bandeira de uma 
pessoa só; é bandeira de todos aqueles que querem 
uma vida melhor, uma vida mais digna e um equilíbrio 
neste nosso grande País.

Portanto, acredito que todos, homens e mulhe-
res que são conscientes, que são responsáveis, vão 
querer debater e colocar na agenda do nosso País 
uma questão que diz respeito ao nosso presente e ao 
nosso futuro, haja vista que não vamos discutir apenas 
o passado. Queremos discutir aquilo que há de vir e 
queremos, sim, um mundo melhor para todos nós para 
a sobrevivência da espécie no mundo, mas fazendo 
aqui a nossa parte, cuidando do nosso País.

Nós passamos daquela fase do progresso a qual-
quer preço. Houve uma época em que diziam que, 
no Brasil, o problema era fazer com que o País avan-
çasse. Era qualquer coisa a favor do progresso, sem 
olhar para o nosso meio ambiente. Hoje em dia, não. 
Hoje em dia, o empresariado, os gestores públicos, to-
dos querem discutir, preocupam-se e têm sempre em 
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mente a melhoria, o que pode ser feito para garantir a 
preservação do nosso meio ambiente. 

Portanto, não podemos nos iludir com o discurso 
fácil ainda de alguns gestores neste País que dizem 
que o cuidado com o meio ambiente e com a qualidade 
de vida atrapalha o progresso. Eu já ouvi isso e tenho 
certeza de que muitos já ouviram que o cuidado com 
o meio ambiente e com a qualidade de vida da popu-
lação atrapalha o progresso, que impede a geração de 
empregos, que impede o desenvolvimento social, que 
impede o crescimento econômico.

Não são coisas antagônicas cuidar do meio am-
biente e garantir a sustentabilidade econômica do País. 
Nós sabemos hoje, e estudos científicos provam, que 
é possível conciliar ambas as coisas, principalmente 
se reduzirmos a ganância de alguns e a corrupção de 
muitos. Eu acho que, aí, sim, garantiremos realmen-
te um meio ambiente que seja melhor para todos os 
brasileiros.

Nesse sentido, eu acho importante registrar aqui 
da tribuna uma iniciativa da organização não governa-
mental WWF Brasil feita em parceria com a Prefeitu-
ra de Campo Grande, a capital do meu Estado, Mato 
Grosso do Sul.

Na semana passada, a prefeitura aceitou o desa-
fio de ser a primeira cidade brasileira a medir o impac-
to ambiental gerado pela ação humana. Isto é, aquilo 
que o homem faz qual é o impacto que gera no meio 
ambiente? Os hábitos dos moradores de Campo Gran-
de serão avaliados pela metodologia conhecida como 
“Pegada Ecológica”. O objetivo é calcular a geração 
e o destino de resíduos, o uso do transporte urbano, 
hábitos de alimentação do povo, consumo de água e 
energia e outros itens. 

Eu não sei, Senador Paim, se V. Exª já tinha ou-
vido falar nessa metodologia chamada “Pegada Eco-
lógica”. A WWF está lançando isso, pela primeira vez, 
na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, para avaliar o impacto que a mão do homem 
causa numa cidade. A “Pegada Ecológica” de Campo 
Grande deve transformar-se, portanto, numa onda po-
sitiva, melhorando o chamado desempenho ambiental 
da cidade. 

A nossa cidade é uma cidade nova, relativamente 
nova, de largas avenidas, com boa qualidade de vida, 
pequena ainda e que, portanto, dá para ser esse labora-
tório que a gente quer. Como é que nós podemos fazer 
para garantir uma cidade limpa, uma cidade que possa 
oferecer uma boa qualidade de vida? Nós esperamos 
que os nossos governantes façam planos de gestão, 
focados na preservação e na recuperação ambiental. 
Isso para todos os gestores brasileiros. Mais de 5 mil 
prefeitos brasileiros têm que ter na cabeça que não 

podemos mais aceitar que a gestão de uma cidade se 
dê sem que se olhe, sem que se tenha em mente, a 
recuperação e a preservação do meio ambiente.

E, portanto, todos os Municípios têm que pensar 
mesmo naquilo que regula uma cidade, que é o Esta-
tuto das Cidades e a Lei do Uso do Solo. Isso tem que 
ser amplamente discutido, pensando sempre no meio 
ambiente e na preservação para garantia da nossa 
vida e das vidas futuras. 

E aí eu quero dar um parabéns à Câmara dos De-
putados, que, na semana passada, Senador Mão Santa, 
depois de 19 anos de discussão – sabe o que são 19 
anos de discussão?! –, chegaram a um denominador 
comum sobre as regras de gerenciamento, reutiliza-
ção e reciclagem dos resíduos sólidos. E a discussão 
nesses 19 anos de uma política nacional de resíduos 
sólidos vai voltar aqui para o Senado, porque ela teve 
origem aqui. Imagine que, em 1989, o Senador Fran-
cisco Rollemberg, então do PFL de Sergipe, preparou 
um projeto justamente para garantir a lei do uso dos 
resíduos sólidos, da política nacional de resíduos só-
lidos no País. Ela passou por esta Casa, foi aprovada 
aqui e foi para a Câmara dos Deputados.

Dezenove anos depois ela é agora aprovada na 
Câmara dos Deputados e volta para o Senado, por-
que houve um substitutivo. As questões eram tantas, 
eram tantos projetos apensados que a Câmara achou 
por bem fazer um substitutivo e devolver ao Senado 
depois de dezenove anos.

Um mérito do texto, eu acredito, é compartilhar 
as responsabilidades do ciclo de vida dos produtos. 
Os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os 
comerciantes terão que investir para colocar no mer-
cado produtos recicláveis, inclusive as embalagens, e 
que gerem menor quantidade possível de lixo. Então, 
todos terão que cuidar mais.

E hoje, como é o dia do consumidor, nada mais 
justo do que estejamos falando sobre a garantia de que 
o consumidor tenha a palavra final e de que o consu-
midor que precisa consumir mas que quer manter o 
meio ambiente tenha as embalagens recicláveis, ga-
rantindo assim o reúso do lixo.

Outro ponto interessante dessa questão que foi 
discutida e analisada na Câmara dos Deputados, e 
que volta agora para o Senado, é a logística reversa. 
Eu queria explicar o que significa a logística reversa. 
Ela exige a implementação de medidas para recolher, 
reciclar e dar destinação ambientalmente correta às 
embalagens com produtos como agrotóxicos, pilhas, 
pneus, componentes eletroeletrônicos, baterias e ou-
tros. Então, não é só ter uma embalagem que produza 
menos lixo no nosso planeta, mas também a reutiliza-
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ção e o uso, a reciclagem desses materiais, que são 
hoje tão nocivos à humanidade.

Ofereço um aparte ao Senador Paulo Paim. 
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Marisa Serrano, quero cumprimentar a senhora pelo 
depoimento que faz nessa linha do meio ambiente. Eu 
lhe confesso que recentemente estive no Rio Grande 
do Sul discutindo com estudantes que dedicam a sua 
vida quase que a essa área, a questão da defesa do 
meio ambiente, e eles me trouxeram um debate que 
achei muito rico. A ideia deles era que tínhamos que 
ter aqui no orçamento do Congresso uma linha uni-
versal e holística – é o termo que eles usaram –, que 
seria o orçamento sustentável em uma visão global, 
olhando o homem, olhando o meio ambiente e olhan-
do as políticas sociais. Quando digo homem, natural-
mente, estou falando de todos os seres vivos. Achei 
muito interessante esse debate que começa a ganhar 
corpo nas universidades, para que o nosso orçamento 
passe a ter essa visão que V. Exª está dando de que 
está havendo lá um plano piloto, eu diria, na cidade da 
qual a senhora discorre. Entendo que esse é o cami-
nho. Ninguém tem dúvidas mais do que vem aconte-
cendo. No meu Rio Grande do Sul mesmo, de repente 
é enchente para todo lado. Dali a uns meses, seca e 
uma seca mortal eliminando plantações e eliminando 
vidas, inclusive. E na enchente acontece a mesma coi-
sa pela violência das águas. Os terremotos que vem 
acontecendo no mundo. V. Exª, outro dia, aprofundou 
muito bem o caso do Haiti, o caso recente do Chile e 
estamos vendo aqui no Brasil, em algumas cidades, 
os primeiros sinais, em alguns Estados, de terremoto. 
Então, o momento é esse, é de dedicarmos grande 
parte do orçamento, ou grande parte – não precisa ser 
esse o termo usado – ou pelo menos que o orçamento 
tenha o olhar também na defesa do meio ambiente, 
como sugere o pronunciamento de V. Exª. Meus cum-
primentos. Cada vez mais, vamos ter que aprofundar 
esse debate, se quisermos efetivamente defender as 
vidas e, consequentemente, o meio ambiente. Meus 
cumprimentos.

A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gado, Senador Paim. V. Exª disse muito bem. É chega-
do o momento dos legisladores e a sociedade, acho 
que agora, com essa lei dos resíduos sólidos, que já 
vem tarde, estamos dando uma resposta à socieda-
de, dizendo que esta Casa, que o Congresso Nacional 
tem, sim, que se dedicar a essa questão. E essa lei 
que agora volta ao Senado é um dos motivos da nossa 
preocupação. E V. Exª disse muito bem. É bom que a 
gente possa dizer aos estudantes do Rio Grande do 
Sul que eles estão focados naquilo que é fundamental. 
O Orçamento tem que ter esse viés ecológico, tem que 

pensar no que será feito no País e se o meio ambiente 
vai ser preservado.

E é como eu disse há pouco: ninguém pode dizer 
que nós não podemos, que há uma dicotomia entre 
preservar o meio ambiente e desenvolver o País. Isso 
não existe. Há como conciliar as duas coisas. Garantir 
o desenvolvimento econômico do País, mas garantir 
também o meio ambiente, que é fundamental para que 
as pessoas possam ter uma vida saudável.

Quero dizer ainda a todos aqueles que nos ou-
vem e nos veem que, hoje, em Campo Grande, na 
Caixa Econômica Federal, foi assinado um convênio 
que para mim é muito importante. E para mim já é um 
caso recorrente falar em meio ambiente aqui da tribuna. 
Mas, hoje, quando foi assinado o convênio em Campo 
Grande, da Prefeitura Municipal e Caixa Econômica 
Federal, de um recurso da ANA (Agência Nacional de 
Águas) justamente para pensar no futuro. 

Campo Grande, daqui a dez anos, pode ficar sem 
água, por quê? Porque o córrego, chamado Guariroba, 
que abastece Campo Grande, 51% do abastecimento 
da cidade é feito por esta APA. E ela está acabando, 
porque todo o manancial, toda a região está em terras 
de produtores de gado e que, claro, evidente, traba-
lham sem pensar na preservação e na conservação 
do solo. E a erosão vai tomando conta, e nós estamos 
acabando com o grande manancial que é, para Campo 
Grande, o córrego Guariroba. 

E o que a Prefeitura pensou junto com a ANA, 
com a minha intervenção? Discutirmos uma forma de 
estancamos esse problema e resolvermos. E aí fomos 
buscar na ANA um projeto que lançou no ano passa-
do, que se chama Produtor de Água. Já disse uma vez 
aqui – e as pessoas ficam preocupadas sem saber o 
que é produtor de água. – que o projeto Produtor de 
Água é o pagamento por serviços ambientais. É uma 
coisa nova no País. Campo Grande será a segunda 
cidade do País a garantir a produção de águas. É o 
pagamento por serviços ambientais para os produto-
res que se adequarem ambientalmente e aderirem ao 
programa, comprometendo-se em manter e conservar 
as intervenções realizadas no âmbito do programa, 
por meio do contrato específico, firmado com os pro-
dutores da bacia.

O que significa isso? Significa que os produtores 
rurais que moram naquela bacia, se eles cuidarem da 
bacia, se eles se programarem para preservar o meio 
ambiente daquela região, vão ganhar para isso.

Alguns dizem: é um absurdo um produtor ter que 
ganhar para preservar a nascente do rio. Mas é o que 
estão fazendo as grandes cidades do mundo: estão 
pagando para quem tiver na sua terra o manancial de 
água cuidar dela, porque ele não está cuidando ape-
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nas para ele, ele vai cuidar para milhares de pessoas, 
às vezes milhões de pessoas.

Portanto, a ANA lançou, ano passo, o Projeto 
Produtor de Água justamente para pagar aqueles que 
garantam a qualidade da água que as cidades poderão 
obter. Esse é um projeto extremamente importante e 
que para a minha cidade, Campo Grande, vai ser fun-
damental. Não é para agora. O Prefeito não vai poder, 
talvez, nem ver o resultado disso. Mas o gestor público 
tem que ter essa visão do futuro, não é visão somente 
do presente, construir alguma coisa que tem que ser 
inaugurada agora porque tem que descerrar a fita, tem 
que fazer um discurso. A visão desse gestor do futuro 
de garantir que tenhamos água abundante nas cida-
des, garantir que os lixos sejam recicláveis, garantir 
que haja um futuro melhor para as futuras gerações, 
isso é fundamental. Esta é a visão que queremos dos 
nossos gestores públicos: uma visão não só para o 
momento, mas a visão de futuro que precisamos muito 
garantir para a nossa sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, a minha idéia hoje era 
justamente falar um pouco sobre essas questões. Fa-
lei aqui sobre duas questões que para Campo Gran-
de, minha cidade, são fundamentais: uma é a Pegada 
Ecológica, que vai monitorar os usos e costumes da 
população da minha cidade, tendo em vista a recupe-
ração e os projetos de políticas para o meio ambiente, 
e hoje, também, a preservação da água.

Sr. Presidente, segunda-feira que vem, dia 22, é 
o Dia Mundial da Água. Oxalá um país tão rico como 
o nosso, que tem água em abundância, possa pensar 
que a água é um bem infinito. Quantos e quantos paí-
ses, principalmente da África e alguns da Ásia, sofrem 
com a falta de água, e nós aqui temos em abundan-
cia! Oxalá a gente consiga preservar aquela que é a 
fonte da vida. 

Eu disse esses dias que quando se pensa em ir 
para o espaço analisar um planeta, estudar um pla-
neta, a primeira preocupação dos cientistas é ver se 
tem vestígios de água. Se houver vestígios de água é 
porque teve vida. A água é vida. 

Oxalá as pessoas no nosso mundo, aqui no nosso 
País, em cada Município brasileiro ajudem a preser-
var o líquido mais precioso que significa justamente 
a vida.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

O Senador Eduardo Suplicy é o orador convidado a 
usar da tribuna. Senador por São Paulo, do Partido dos 
Trabalhadores, entrou com documentos no Diretório 
Estadual Regional do seu Partido para candidatar-se 
a Governador do Estado. É uma das mais brilhantes 
vidas públicas do Partido dos Trabalhadores. Chega 

ao Senado da República com quase nove milhões 
de votos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Muito obrigado, Senador Mão Santa.

É fato que encaminhei, no dia 1º de março último, 
ao Presidente Edinho Silva, um número de assinatu-
ras mais do que suficiente, pela norma que o próprio 
diretório estadual do Partido havia colocado. Assim, 
coloco-me à disposição do Partido para continuar com 
o trabalho sério que tenho procurado realizar, já que 
fui eleito até janeiro de 2015 Senador pelo Partido dos 
Trabalhadores de São Paulo. Ou então, se avaliarem que 
posso contribuir como candidato ao Governo do Estado 
de São Paulo, também será uma possibilidade. 

O Presidente Edinho Silva informou-me que pre-
fere que essa decisão seja tomada por meio de diá-
logo. Espero que esse diálogo se faça tanto com o 
Presidente Lula quanto com todos os Parlamentares, 
dirigentes do Partido, sobretudo levando em conta a 
opinião da militância, de todos os filiados e da própria 
população de São Paulo. 

É nesse sentido que avalio que será próprio, antes 
de uma decisão conclusiva, que o Partido dos Traba-
lhadores tome conhecimento de pesquisas de opinião 
independentes, quer seja o Datafolha, o Vox Populi, o 
Ibope ou alguma instituição de pesquisa reconhecida-
mente independente, realizadas entre os eleitores de 
São Paulo, para vermos qual é, de fato, a melhor opção 
para ajudar a eleição do Partido dos Trabalhadores – a 
eleição da nossa Ministra Dilma Rousseff, que foi por 
todos, consensualmente, aclamada como a nossa can-
didata à Presidência. E também para que tenhamos o 
melhor resultado possível para o Governo do Estado 
de São Paulo, para o Senado, para a Assembleia Le-
gislativa e para a Câmara dos Deputados. 

Mas, hoje, Sr. Presidente, eu aqui quero prestar 
uma homenagem ao Glauco Villas-Boas, que tragi-
camente foi assassinado juntamente com o seu filho, 
Raoni – Glauco, de 53 anos, Raoni, de 25 anos – na 
madrugada de sexta para sábado último, na sua resi-
dência em Osasco. Glauco era um dos melhores char-
gistas, cartunistas, desenhistas da imprensa brasileira 
e trabalhava na Folha de S.Paulo. 

Nos termos dos arts. 218, inc. VII, e 221 do Regi-
mento Interno do Senado, requeiro a inserção em Ata de 
voto de pesar pelo falecimento de Glauco Villas-Boas, 
aos 53 anos, morto na madrugada da última sexta-feira, 
dia 12 do corrente, juntamente com o seu filho Raoni, 
de 25 anos, bem como apresentação de condolências 
a sua mulher Beatriz Galvão e sua filha.

Geraldão, Geraldinho, Dona Marta, o Casal Neu-
ras, Netão, Zé do Apocalipse, Edmar Bergman, Doy 
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Jorge, Zé Malária, Ficadinha, Faquinha, Nojinski, os 
Ets. Desde a última sexta-feira esses personagens 
choram a morte de Glauco Villas-Boas, um dos prin-
cipais cartunistas da atualidade.

O jornalista José Hamilton Ribeiro, que dirigia o 
Diário da Manhã nos anos 70, foi quem retirou Glau-
co, paranaense nascido em Jandaia do Sul, da fila do 
vestibular para Engenharia e o jogou direto para as 
páginas do jornal, já com a tira Rei Magro e Dragolino. 
Era ali, em Ribeirão Preto, onde José Hamilton Ribeiro 
convidou Glauco para trabalhar.

Alguns anos mais tarde, em 1976, a premiação 
no Salão de Humor de Piracicaba abriu as portas do 
jovem cartunista para a grande imprensa. Em 1977, 
Glauco começou a publicar suas tiras esporadicamen-
te na Folha de S.Paulo. Mais tarde, quando a Folha 
passou a dedicar espaço diário à nova geração de 
cartunistas brasileiros, Glauco passou a publicar ali 
as suas tiras. 

Tive a oportunidade de conviver naquela época 
com Glauco, Angeli, Laerte, cartunistas da Folha de 
S.Paulo, pois, de 1976 a 1980, fui convidado por Cláu-
dio Abramo, Otavio Frias, o pai, e por todos aqueles 
que trabalhavam na Folha; e, depois, convivi muito 
com Otavio Frias Filho, eu tive a alegria, a felicidade, 
de contribuir para esse que é um dos melhores jornais 
do Brasil. E, na oportunidade, havia um convívio exce-
lente entre todos os jornalistas e cartunistas.

Muitas vezes, depois de realizar o meu traba-
lho na Fundação Getúlio Vargas, como professor na 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 
por volta das cinco, cinco e meia da tarde, me dirigia 
à Folha, onde ali trabalhava até dez e meia, onze ho-
ras, para ler tudo que se passava no âmbito da eco-
nomia e contribuía com artigo, às vezes, três, quatro 
vezes por semana; às vezes, até para editoriais para 
a Folha de S.Paulo.

Esse foi um dos momentos mais significativos de 
minha vida de trabalho e que inclusive muito colaborou 
para que eu aqui estivesse, porque, quando já depois 
do primeiro ano de trabalho, em 1976, pouco após as 
eleições, aliás, na oportunidade das eleições de 1976, 
naquele ano, foi quando um grupo de amigos me pro-
curou e me disse, pensando já nas eleições seguintes: 
“Olhe Eduardo, nós estávamos aqui pensando sobre 
quem poderia ser eleito deputado na próxima eleição”. 
Foi então que me disseram: “Nós avaliamos que, como 
seus artigos na Folha de S.Paulo estão sendo muito 
lidos, será muito bom que você passe a defender as 
suas idéias no Parlamento”. E, assim, sugeriram-me 
que eu me tornasse representante do povo. E foi então 
que procurei pessoas, tais como André Franco Mon-
toro, Ulysses Guimarães, Chopin Tavares de Lima, 

Alberto Goldman e outros, para saber o que era ser 
um Deputado Federal ou Estadual. Eu tinha filhos 
pequenos, avaliei que seria próprio começar sendo 
Deputado Estadual. Mas foi justamente com a ajuda 
entusiástica e o apoio de muitos dos jovens jornalistas 
e, inclusive, dos cartunistas da Folha de S.Paulo que 
fiz a minha primeira campanha e fui eleito Deputado 
Estadual, em 1978, pelo MDB. E Glauco foi uma das 
pessoas que, com Angeli, Laerte e outros, ajudaram-
me naquela campanha. 

Pois bem, quando o Glauco chegou a São Paulo 
se hospedou por nove meses no lendário apartamento 
de Henfil, na rua Itacolomi. Henfil que justamente nes-
sa época era um amigo muito próximo meu, de Carlito 
Maia, e de tantos outros com quem tinha grande afi-
nidade. Casual ou não, esse encontro foi fundamental 
para sua carreira. A agilidade do traço de Henfil, quase 
“caligráfico” – como destacava Jaguar –, e a liberdade 
no uso do espaço do cartum contagiaram Los 3 Ami-
gos: Laerte, Angeli e Glauco.

“Estou falando com Deus, pensava, quando co-
nheci o Henfil. Os Fradinhos, aquele traço todo solto, o 
uso do palavrão – o trabalho dele era um avanço muito 
grande”, declarou Glauco numa entrevista.

A partir de 1977, iniciou sua colaboração com a 
Folha de S.Paulo, no momento em que o humor vivia o 
conflito entre a militância e a contestação da Esquerda. 
Ele reduzia a República a seus elementos mais infantis 
para revelar o nonsense de engravatados e congêneres. 
Suas charges – “cartuns editoriais!” – como bradaria o 
humorista Osmani Simanca na página de “Opinião” da 
Folha, vibravam nesse Olimpo dos palpiteiros do jorna-
lismo. A surpresa da caricatura nascia do movimento, 
dos nervos. Geraldinho e Geraldão, Dona Marta, Zé do 
Apocalipse e Doy Jorge se metiam em tumultos vários, 
alguns deles animalescos – em diálogo e traço.

Músico, também tocava em bandas de rock. Para 
o público infantil, leitor do suplemento semanal Folhi-
nha, criou o personagem Geraldinho, que era uma 
versão light (no traço e na temática) do seu persona-
gem Geraldão.

Uma vez Glauco sonhou que a igreja que ele 
criou, a Céu de Maria, no Jaraguá, era invadida por 
pessoas que fugiam de São Paulo. No sonho, contou 
que as pessoas fugiam da cidade, desesperadas, por 
causa da violência, e ele temeu não ter como ajudá-
las, pois eram muitas.

Relatou ainda esse sonho durante um ritual em 
2000, no dia em que recebia e celebrava a iniciação 
de mais um grupo em sua igreja, na chamada cerimô-
nia de “fardamento”, quando os fiéis são oficialmente 
iniciados na doutrina.
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Glauco ganhou o título de padrinho ao fundar a 
igreja Céu de Maria em meados dos anos 90, mas sua 
origem religiosa é muito anterior. Ele contava que teve 
a primeira epifania mística ao ler livros de Carlos Cas-
tañeda, escritor e guru de uma geração e autor, entre 
outras obras, do clássico “A Erva do Diabo”. Definia 
Castañeda como grande marco em sua vida.

Com seu suor, da mulher Bia e dos filhos de 
ambos, a Céu de Maria cresceu e, em alguns rituais, 
reuniu mais de 300 pessoas, vindas de várias partes 
do mundo. Glauco, o padrinho, era querido e amável 
com todos e comandava os trabalhos no centro da 
igreja, sentado em um banquinho, acompanhando os 
cânticos com seu acordeon escuro.

Além de líder religioso, Glauco também era com-
positor e deixou para a doutrina que abraçou dois gran-
des hinários de fé, um conjunto de cânticos.

O cartunista Maurício de Sousa divulgou nota so-
bre a morte do cartunista Glauco e de seu filho Raoni: 
“O fato é tão chocante que nossa reação não pode ser 
medida em palavras, mas em um sentimento de dor, 
luta e desesperança (...). Apesar disso, nós sairemos 
do choque. E vamos encontrar caminhos, mesmo que 
sejam longos, demorados, para contermos essa onda 
de irracionalidade e desumanidade. Famílias bem for-
madas, educação, fé em Deus, justiça social serão 
alguns dos pontos por onde passará o caminho do 
respeito à vida. Vamos lutar para isso como tributo ao 
Glauco e ao Raoni”, concluiu Maurício de Sousa, que 
com os personagens Mônica e outros, ainda recente-
mente, aqui estiveram, chamaram-nos atenção sobre 
como, por meio das histórias em quadrinhos, podemos 
contribuir para a transmissão de valores importantes 
e melhores para a educação de nossas crianças, bem 
como de todos nós adultos, seres humanos.

Para Ziraldo, que também é um dos maiores 
cartunistas brasileiros, a morte de Glauco é uma per-
da brutal: “A notícia me pegou na estrada, é uma coi-
sa que deixa você meio chapado. É como perder um 
sobrinho. Vi esses quatro meninos – Glauco, Angeli, 
Laerte e Adão – começarem a vida. Sempre os tratei 
como filhos e tenho um carinho muito grande por todos 
eles. O Glauco, em específico, sempre foi a alegria da 
festa, a alegria dos salões. Tinha uma agilidade men-
tal muito grande, era muito crítico, debochado –debo-
chado num bom sentido, como uma qualidade, quase 
como uma ironia. (...) É uma perda brutal para todos 
nós, e fico com raiva e vergonha dessa violência. De-
morará para passar. Há muito tempo não sentia uma 
dor tão grande”.

Vejam como Glauco era tão importante para es-
sas pessoas, como Maurício de Sousa, Ziraldo, Chico 

e Paulo Caruso, que são gigantes das nossas histórias 
em quadrinhos.

Já Chico Caruso ressaltou o espírito anárquico 
do cartunista Glauco: “suas charges eram muito en-
graçadas e jovens. Era surpreendente que fosse tão 
iconoclasta e ao mesmo tempo bispo de uma igreja”.

Laerte, um dos três amigos, disse que “Glauco 
tinha um modo muito pessoal, particular de trabalhar 
que a gente costumava comparar com o Garrincha, o 
Jorge Ben, um trabalho intuitivo; o sujeito segue o pró-
prio faro, a linha dele, o prazer de estar fazendo aquilo. 
O Glauco sempre trabalhou assim, não importa qual 
fosse o contexto”.

Angeli, o outro amigo inseparável – e dos três 
um dos que mais proximidade tinha comigo, sobre-
tudo naquela época em que trabalhei na Folha –, diz 
que fica difícil absorver os fatos. “As nossas vidas se 
entrelaçavam porque todas as fases do Glauco e as 
minhas não eram simplesmente de amigos ou cole-
gas de trabalho. A gente dividiu coisas juntos, e tudo 
isso foi de uma forma tão criativa da parte dele e tão 
despretensiosa que fica a imagem de um grande ho-
mem. O humor dele era muito particular, era uma coisa 
dentro das limitações do Glauco. Ele criou uma coisa 
genial, não era o melhor desenhista do mundo, mas o 
desenho dele falava tudo o que ele queria. Foi uma si-
tuação trágica, situação de um psicopata, e justamente 
com o Glauco, que era um cara de bom humor, que 
fazia bem para os seus leitores. Eu achei que eu era 
até um sujeito frio em relação à morte, mas vejo que 
quando você olha o amigo ali... é uma situação assim 
de aperto mesmo”.

Sérgio Dávila, Diretor-Executivo da Folha de 
S.Paulo, deu um depoimento muito bonito que tive a 
oportunidade de ver, acredito que na Globo News ou 
na Folha Online, na Internet. Ele disse: “Glauco é um 
pouco o rosto dessa Folha dos últimos 30 anos. Ele 
estava presente na página dois do jornal, uma das 
páginas mais importantes; ele estava presente diaria-
mente na Ilustrada, um dos cadernos de maior peso do 
jornal. Ele criou essa galeria fantástica de personagens 
como quadrinista. Enfim, eu poderia ficar horas falando 
dos personagens que são muitos e já incorporados à 
Cultura Brasileira, à paulistana principalmente, e que 
influenciaram muitos outros quadrinistas que vieram 
depois dele. O Glauco era a antiviolência. Os quadri-
nhos dele passam esse lado mais menino, esse lado 
mais moleque, mas com qualidade, com uma crítica 
importante. Mas não tem violência, não abre chance 
para a violência. E ele foi vítima da violência. Isso é 
um tapa na cara de todos os leitores dele, de todos os 
fãs, de todas as pessoas que consumiam o trabalho 
dele, e também da cidade”.
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Como disse Rita Lee, o mundo agora vai ficar 
mais triste: “Sem as tirinhas de Glauco, a gente vai rir 
menos, pois ‘Los Tres Amigos’ ficam desfalcados”...

Quero ainda fazer uma reflexão aqui sobre a tra-
gédia que se abateu sobre a família de Glauco, que 
deixou viúva, Beatriz Galvão, e sua filha e deixou sem 
um amigo essas pessoas todas cujos testemunhos aqui 
citei. E, sobretudo, os cartunistas, os desenhistas e os 
formuladores de histórias em quadrinho que o tinham 
como um exemplo, um amigo, uma luz.

O que terá feito esse rapaz relativamente jovem 
que, certamente tendo consumido não sei que tipo de 
drogas, perdeu a consciência de uma pessoa normal? 
Tanto é que, segundo testemunhas ali, chegou dizendo 
que era como que a reencarnação de Jesus Cristo, o 
que estava em contradição, porque Jesus Cristo nunca 
portou um revólver em suas mãos ou uma arma que 
pudesse ser utilizada para matar uma pessoa que, 
inclusive, havia sido seu companheiro na igreja que 
Glauco havia fundado, e, segundo as informações, 
esse Cadu era uma pessoa que havia frequentado 
aquela igreja.

É muito importante que, dessa tragédia, pos-
samos tirar lições, sobretudo para que os jovens de 
hoje não enveredem, de forma alguma, pelo caminho 
da utilização de drogas, que os levam a situações de 
violência, a situações que causam tanto dano, tanta 
dor às suas próprias famílias, bem como às famílias 
de suas vítimas.

Eu quero enviar o meu abraço, os meus senti-
mentos de pesar à Beatriz Galvão, à sua filha e a todos 
os amigos, e transmitir ao Otávio Frias Filho, Diretor 
de Redação da Folha, o meu sentimento de pesar e 
a toda a comunidade dos que trabalham na Folha de 
S.Paulo. Nós pudemos perceber o quanto a morte de 
Glauco foi uma perda para a Folha de S.Paulo, para 
todos os jornalistas, para todos os desenhistas. Ele foi 
uma pessoa que soube tão bem honrar o seu trabalho, 
a sua família, a sua comunidade.

Sr. Presidente, assim encaminho à Mesa formal-
mente o requerimento e peço que seja considerado. 
Se não chegou ainda, eu...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós aguardamos a formatização do documento.

A Mesa se associa ao pesar pela morte do car-
tunista Glauco, da Folha de S.Paulo, ao tempo em 
que adverte que dois Senadores querem assinar e 
dizer palavras também de pesar pelo falecimento do 
cartunista Glauco.

Estão pedindo participação o Senador Cristovam 
Buarque e o Senador Paulo Paim. Então concedemos 
um minuto para cada um.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Suplicy, eu o felicito por ter vindo à tribuna lembrar esse 
grande brasileiro que nos deu tanta alegria durante tan-
tos anos. Quero dizer que, a partir do seu falecimento, 
mesmo que outros venham a substituí-lo, o Brasil fi-
cou mais triste. E com mais vergonha. Mais triste pelo 
falecimento dele; e com mais vergonha pela maneira 
como ele foi morto. Fosse uma morte natural, nós fi-
caríamos igualmente tristes, mas não daria para sentir 
qualquer vergonha por sermos direta ou indiretamente 
responsáveis pela morte de qualquer pessoa que é as-
sassinada neste País. O senhor trouxe a lembrança da 
tristeza da morte dele e trouxe também a lembrança 
da vergonha pela maneira como ele perdeu a vida. Eu 
creio que até em homenagem ao Glauco deveríamos 
lembrar aqui centenas de milhares de pessoas que, 
ao longo dos últimos anos, perderam a vida de forma 
brutal por causa de armas de fogo e armas brancas e 
paus, que são usados como forma de violência. Que-
ro pedir que, em nome da tristeza que passamos a 
sentir por falta do trabalho artístico dele, trabalhemos 
mais para desarmar os brasileiros, especialmente os 
jovens, que continuam armados neste País como se 
estivéssemos em guerra uns contra os outros. Guerra 
dirigida por assaltos e guerras sem nenhum senso, 
como essa que aconteceu três dias atrás, ao ser tirada 
a vida desse grande artista. Vamos refletir um pouco 
sobre a nossa tristeza e a nossa vergonha: a tristeza 
da morte dele e a vergonha da forma como a morte 
dele chegou em uma sociedade armada e violenta 
como é a nossa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Eu incorporo as suas palavras e o seu sentimento, 
Senador Cristovam Buarque.

Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Edu-

ardo Suplicy, vejo que seu tempo está sendo monitora-
do pelo Senador Mão Santa, mas eu quero me somar 
a sua fala na homenagem que V. Exª faz ao Glauco e 
a toda a família dele. Eu também fiquei chocadíssimo 
quando assisti, no fim de semana, pela TV, à matéria 
sobre o assassinato covarde não somente do Glauco, 
mas também de seu filho, o Raoni. Cada um deles re-
cebeu quatro tiros. Segundo a viúva, o jovem, prova-
velmente sob o efeito de drogas, queria que o Glauco 
fosse até a casa da mãe dele para dizer que ele era 
Jesus Cristo. Veja o efeito das drogas! Eu, infelizmente, 
tenho que repetir que a droga invade a maioria dos lares 
brasileiros, do nosso País e ceifa a vida de homens de 
bem. Quero apenas me somar a V. Exª. Tenho o maior 
carinho pelos cartunistas. Hoje, da tribuna, eu falava 
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de um trabalho que recebi, gratuitamente, do Aroeira, 
um belíssimo trabalho que tenho usado em todos os 
meus materiais de divulgação do trabalho. Percebi que 
esse assassinato atingiu a todos...

(Interrupção do som).

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...aque-
les que se comunicam com a população por meio do 
seu trabalho e, nesse caso específico, o trabalho do 
cartunista. Enfim, meus cumprimentos a V. Exª. Deixo 
aqui a nossa solidariedade. Fizemos questão de as-
sinar juntos o requerimento de voto de pesar. Sei que 
isso é muito pouco; é quase nada. A fala de V. Exª da 
tribuna é um grito de alerta contra as drogas, porque 
foram as drogas que levaram esse jovem a assassinar 
covardemente tanto o pai quanto o filho. Tenho certe-
za que não foi por causa da religião que ele estava 
começando a praticar para se livrar das drogas. Não 
se livrou das drogas e ainda assassinou o Glauco e o 
filho dele, Raoni. Cumprimento V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Ao mesmo tempo em que o cumprimento pelo seu 
aniversário de 60 anos...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Outros Senadores já o cumprimentaram no início da 
tarde. Mas agradeço as suas palavras.

Que seja a morte de Glauco e de Raoni um gri-
to de alerta, um sinal para todos os jovens do Brasil, 
no sentido de que parem de consumir drogas, drogas 
que podem levá-los à prática de crimes como o que 
infelicitou Glauco, Raoni e toda a família deles.

Meus cumprimentos também à Folha de S.Paulo, 
que, numa bonita homenagem a Glauco, no dia se-
guinte à morte dele, deixou a página de caricaturas 
em branco, apenas com o nome “Glauco”.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Mesa se associa ao voto de pesar pela morte do car-
tunista Glauco e de seu filho, que será encaminhado 
à família deles e ao jornal Folha de S.Paulo.

Aguardamos a documentação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

(Fora do microfone.) – Já está na mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Está aqui, José Roberto? (Pausa.) Pronto. Neste mo-
mento, determinamos que o nosso Secretário Executivo, 
Dr. João Pedro, providencie o encaminhamento do voto 
de pesar, requerido pelo Senador Eduardo Suplicy e 

apoiado pelos Senadores Cristovam, Paulo Paim e por 
nós, que representamos a Mesa Diretora.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 213, DE 2009

Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII 
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal in-
serção em ata de voto de pesar pelo falecimento, de 
Glauco Villas Boas, aos 53 anos, morto na madrugada 
da última sexta-feira, dia 12 do corrente, juntamente 
com seu filho, Raoni, de 25 anos; bem como apresen-
tação de condolências a sua mulher, Beatriz Galvão 
e sua filha.

Justificação

Geraldão, Geraldinho, Dona Marta, Casal Neuras, 
Netão, Zé do Apocalipse, Edmar Bergmam, Doy Jor-
ge, Zé Malaria, Ficadinha, Faquinha, Nojinsk, Ozetês. 
Desde a última sexta-feira, estes personagens choram 
a morte de Glauco Villas Boas, um dos principais car-
tunistas da atualidade.

Foi o jornalista José Hamilton Ribeiro, que dirigia 
o Diário da Manhã nos anos 70, quem tirou Glauco, 
paranaense nascido em Jandaia do Sul, da fila do vesti-
bular para Engenharia e o jogou direto para as páginas 
do jornal, já com uma tira: “Rei Magro e Dragolino.”

Alguns anos mais tarde, em 1976, a premiação no 
Salão de Humor de Piracicaba abriu as portas do jovem 
cartunista para a grande imprensa. Em 1977, época 
em que eu também trabalhava no jornal e o conheci, 
Glauco começou a publicar suas tiras esporadicamen-
te na Folha de S.Paulo. Mais tarde, quando a Folha 
dedicou espaço diário à nova geração de cartunistas 
brasileiros, Glauco passou a publicar ali suas tiras.

Quando chegou a São Paulo, Glauco se hospe-
dou por nove meses no lendário apartamento de Hen-
fil na rua Itacolomi. Casual ou não, esse encontro foi 
fundamental para sua carreira. A agilidade do traço de 
Henfil, quase “caligráfico” – como destacava Jaguar –, 
e a liberdade no uso do espaço do cartum contagia-
ram “Los 3 Amigos” – Laerte, Angeli e Glauco. “Estou 
falando com Deus, pensava, quando conheci o Henfil. 
Os Fradinhos, aquele traço todo solto, o uso do pala-
vrão – o trabalho dele era um avanço muito grande”, 
declarou Glauco numa entrevista.

A partir de 1977, iniciou sua colaboração com 
Folha de S.Paulo, no momento em que o humor vi-
via o conflito entre a militância e a contestação da 
esquerda. Ele reduzia a República a seus elementos 
mais infantis, para revelar o “nonsense” de engravata-
dos e congêneres. Suas charges – “cartuns editoriais!” 
– como bradaria o humorista Osmani Simanca – na 
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página de Opinião da Folha, vibravam nesse Olimpo 
dos palpiteiros do jornalismo. A surpresa da caricatura 
nascia do movimento, dos nervos. Geraldinho e Ge-
raldão, Dona Marta, Zé do Apocalipse e Doy Jorge se 
metiam em tumultos vários, alguns deles animalescos 
– em diálogo e traço.

Músico, também tocava em bandas de rock. Para 
o público infantil, leitor do suplemento semanal Fo-
lhinha criou o personagem Geraldinho, que era uma 
versão light (no traço e na temática) do seu persona-
gem Geraldão.

Uma vez Glauco sonhou que a igreja que ele 
criou, a Céu de Maria, no Jaraguá, era invadida por 
pessoas que fugiam de São Paulo. No sonho, contou 
que as pessoas fugiam da cidade desesperadas, por 
causa da violência, e ele temeu não ter como ajudá-
las, pois eram muitas.

Relatou, ainda, esse sonho durante um ritual em 
2000, no dia em que recebia e celebrava a iniciação 
de mais um grupo em sua igreja, na chamada cerimô-
nia de “fardamento” – quando os fiéis são oficialmente 
iniciados na doutrina.

Glauco ganhou o título de padrinho ao fundar a 
igreja Céu de Maria em meados dos anos 90, mas sua 
origem religiosa é muito anterior. Ele contava que teve 
a primeira epifania mística ao ler livros de Carlos Cas-
tañeda, escritor e guru de uma geração, e autor entre 
outras obras do clássico “A Erva do Diabo.” Definia 
Castañeda como o grande marco em sua vida.

Com seu suor, da mulher Bia e dos filhos de 
ambos, a Céu de Maria cresceu e, em alguns rituais, 
reuniu mais de 300 pessoa, vindas de várias partes 
do mundo. Glauco, o padrinho, era querido e amável 
com todos, e comandava os trabalhos no centro da 
igreja, sentado em um banquinho, acompanhando os 
cânticos com seu acordeom escuro.

Além de líder religioso, Glauco também era com-
positor e deixou para a doutrina que abraçou dois gran-
des hinários de fé, um conjunto de cânticos.

O cartunista Maurício de Sousa divulgou nota so-
bre a morte do cartunista Glauco e de seu filho Raoni: 
“O fato é tão chocante que nossa reação não pode ser 
medida em palavras, mas em um sentimento de dor, 
luto e desesperança. (...) Apesar disso, nós sairemos 
do choque. E vamos encontrar caminhos, mesmo que 
sejam longos, demorados, para contermos essa onda 
de irracionalidade e desumanidade. Famílias bem for-
madas, educação, fé em Deus, justiça social serão 
alguns dos pontos por onde passará o caminho do 
respeito à vida. Vamos lutar para isso como tributo ao 
Glauco e ao Raoni”, concluiu Maurício de Sousa.

Para Ziraldo a morte de Glauco é uma perda bru-
tal. “A notícia me pegou na estrada, é uma coisa que 

deixa você meio chapado. É como perder um sobrinho. 
Vi esses quatro meninos – Glauco, Angeli, Laerte e 
Adão – começarem a vida. Sempre os tratei como fi-
lhos e tenho um carinho muito grande por todos eles. 
O Glauco, em específico, sempre foi a alegria da festa, 
a alegria dos salões. Tinha uma agilidade mental mui-
to grande, era muito crítico, debochado – debochado 
num bom sentido, como uma qualidade, quase como 
uma ironia. (...) É uma perda brutal para todos nós, e 
fico com raiva e vergonha dessa violência. Demorará 
para passar. Há muito tempo não sentia uma dor tão 
grande.”

Já Chico Caruso ressaltou o espírito anárquico 
do cartunista, “suas charges eram muito engraçadas 
e jovens. Era surpreendente que fosse tão iconoclasta 
e ao mesmo tempo bispo de uma igreja”.

Laerte, um dos 3 amigos, disse que “Glauco tinha 
um modo muito pessoal particular de trabalhar, que a 
gente costumava comparar com o Garrincha, o Jorge 
Ben, um trabalho intuitivo, o sujeito segue o próprio 
faro, a linha dele, o prazer de estar fazendo aquilo. 
O Glauco sempre trabalhou assim, não importa qual 
fosse o contexto”.

Angeli, o outro amigo inseparável, disse que fica 
difícil absorver os fatos. “As nossas vidas se entrela-
çavam porque todas as fases do Glauco e as minhas 
não eram simplesmente de amigos ou colegas de 
trabalho. A gente dividiu coisas juntos. E tudo isso foi 
de uma forma tão criativa da parte dele e tão despre-
tensiosa que fica a imagem de um grande homem. O 
humor dele era muito particular, era uma coisa dentro 
das limitações do Glauco. Ele criou uma coisa genial, 
não era o melhor desenhista do mundo, mas o dese-
nho dele falava tudo o que ele queria. Foi uma situação 
trágica, situação de um psicopata, e justamente com 
o Glauco que era um cara de bom humor, que fazia 
bem para os seus leitores. Eu achei que eu era até 
um sujeito frio em relação à morte, mas eu vejo que 
quando você olha o amigo ali... é uma situação assim 
de aperto mesmo”.

Sérgio Dávila, diretor executivo da Folha de 
S.Paulo disse que Glauco “é um pouco o rosto dessa 
Folha dos últimos 30 anos. Ele estava presente na pá-
gina dois do jornal, uma das páginas mais importan-
tes; ele estava presente diariamente na ilustrada, um 
dos cadernos de maior peso do jornal. Ele criou essa 
galeria fantástica de personagens como quadrinista. 
Enfim eu poderia ficar horas falando dos personagens 
que são muitos e já incorporados à cultua brasileira, 
paulistana principalmente e, influenciaram muito ou-
tros quadrinistas que vieram depois dele. O Glauco 
era a antiviolência. Os quadrinhos dele passam esse 
lado mais menino, esse lado mais moleque, mas com 
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qualidade, com uma crítica importante. Mas não tem 
violência, não abre chance para a violência e ele foi 
vítima da violência. Isso é um tapa na cara de todos os 
leitores dele, de todos os fãs, de todas as pessoas que 
consumiam o trabalho dele, e também da cidade”.

Como disse Rita Lee, o mundo agora vai ficar mais 
triste: “Sem as tirinhas de Glauco a gente vai rir menos 
pois ‘Los Tres Amigos’  ficam desfalcados”...

Sala das Sessões, 15 de março de 2010. – Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Agora, com muita satisfação, anuncio a palavra 
do Senador Cristovam Buarque, do Distrito Federal. E 
justamente quando em março, abril... Lembro que hoje 
é aniversário do renascer da democracia no Brasil, com 
a posse do Presidente José Sarney em 1985, há 25 
anos, mas o mais importante... Há pouco eu olhava o 
livro do Diário de hoje e analisava a subcomissão, da 
qual o senhor faz parte, encarregada dos trabalhos em 
homenagem ao aniversário de Brasília.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa.

Srªs e Srs. Senadores, é verdade que hoje deveria 
ser um dia pra gente falar desses 25 anos de democra-
cia no Brasil. Nunca tivemos um período tão longo de 
democracia desde a redemocratização de 1945.

Entretanto, considero que foi uma democracia 
incompleta, porque essa democracia trouxe tudo que 
era preciso, praticamente, tendo em vista as liberdades, 
mas não fez as mudanças de prioridades que preci-
samos, Senador Eurípedes. E é nesse sentido, para 
não ficar aqui homenageando os 25 anos, que quero 
falar desse debate intenso dos últimos dias sobre os 
royalties do petróleo no Brasil.

Considero absolutamente natural a reação que o 
Rio de Janeiro está tendo neste momento em relação 
à perda de recursos financeiros que vai ocorrer sobre 
o Estado do Rio de Janeiro. É uma reação natural, 
Senador Paulo Paim. Qualquer Estado que organiza 
suas contas contando com certos recursos financei-
ros e esses recursos deixam de vir por uma mudança 
de lei tem toda razão de resistir, de indignar-se, de 
lutar contra.

Mas, ao mesmo tempo, quero insistir que esta-
mos debatendo esse assunto relacionado com o pe-
tróleo de maneira absolutamente equivocada, porque 
nós estamos discutindo como distribuir os recursos 
dele advindos entre os Estados, e não como distribuí-
los com o Brasil inteiro. Nós estamos discutindo como 

distribuí-los hoje, e não como distribuí-los ao longo de 
toda a vida. Nós estamos discutindo como gastar, e não 
como preservar a riqueza. A sensação que tenho – e 
esta é uma comparação que posso fazer - é como se 
um grupo de filhos recebessem uma herança e pas-
sassem a lutar entre si para ver quem recebia mais e 
“torrava” mais depressa a herança.

Nós estamos debatendo equivocadamente como 
distribuir para gastos o que é um capital. O petróleo 
é um capital natural que o Brasil recebeu, um capital, 
um patrimônio, uma riqueza. Transformar esse capital, 
esse patrimônio, essa riqueza em fluxo de gastos é um 
suicídio. Dentro de 25, 30, 40 anos, tempo que pas-
sa rapidamente na história de um país, esse petróleo 
terá acabado. Não há como esse petróleo voltar para 
debaixo da camada do pré-sal. Cada barril de petróleo 
queimado é um barril de petróleo destruído definitiva-
mente, e a gente está perguntando como distribuí-lo 
hoje e gastá-lo.

Está errado! A discussão deve ser como usar, e 
não como distribuir o petróleo; como usá-lo corretamen-
te, e não como distribuí-lo de maneira equivocada; como 
transformar o capital petróleo em um capital permanen-
te. O capital petróleo é acabável, não é sustentável, é 
efêmero. Como fazê-lo permanente? Depois disso a 
gente discute como distribuí-lo entre cada brasileiro, 
entre cada Estado, entre cada Município.

E aí também se discute como não criar uma 
injustiça com o Rio de Janeiro, com o Espírito San-
to, com São Paulo e com outros Estados, aos quais 
a natureza concedeu a sorte de serem os Estados 
onde está o petróleo. Trata-se de um petróleo que foi 
colocado lá há 200 milhões de anos, antes de o Brasil 
ser descoberto.

A pergunta é: como transformar um capital em 
outro capital? Essa é a primeira pergunta.

Não tenho dúvidas – e os países árabes descobri-
ram isso depois de praticamente terem esgotado suas 
reservas – de que a única maneira, e não vejo outra, de 
transformar o capital petróleo em capital permanente 
é através da criação desta mais rica e permanente de 
todas as energias: o pensamento humano.

É a capacidade de inventar outras fontes de ener-
gia para substituir o petróleo. Até porque o petróleo é 
produto da inteligência humana. A lama que está lá 
embaixo veio, depois de milhões de anos, da trans-
formação de fontes de carbono como árvores. Mas, 
para identificar, localizar onde está aquela reserva, foi 
a inteligência. Sem inteligência, não se descobre nada. 
Explorar aquele petróleo de lá do fundo do mar até a 
superfície foi a inteligência humana que fez. Transpor-
tar o petróleo de lá de onde ele está, na superfície, até 
o lugar onde estão as refinarias foi a inteligência hu-
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mana que fez. Transformar o petróleo, dentro de uma 
refinaria, em combustível, porque o petróleo bruto não 
serve, foi a inteligência que fez. É o conhecimento que 
é a verdadeira fonte de energia. O petróleo é uma lama. 
A gente tem que transformar esse petróleo, que é um 
capital natural, em um capital conhecimento, um capital 
permanente. Essa é a primeira colocação.

Não vamos discutir como gastar o petróleo. Va-
mos discutir como transformar o petróleo, que é um 
capital bruto na natureza, em um capital refinado na 
inteligência humana, na engenharia, na ciência. E a 
maneira de fazer isso é usar a renda que o petróleo 
pode gerar em um fluxo permanente de conhecimen-
to; é transformar o capital que se esgota em um fluxo 
permanente – porque o conhecimento, a ciência e a 
tecnologia, que vêm da educação, se renovam perma-
nentemente. Essa é a primeira coisa.

A segunda coisa é como distribuir isso entre as 
unidades da Federação e até mesmo entre as pesso-
as do Brasil.

Dois anos atrás, o Senador Tasso Jereissati e eu 
demos entrada em um projeto aqui que visava transfor-
mar o capital petróleo em um fundo de capital ....

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ....
dinheiro que... Eu queria, Senador Mão Santa, conti-
nuar. Mas está sem som.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas o som está ligado. Deu defeito.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Além disso, o senhor tocou depois de cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não fui eu. É a tecnologia.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não 
está funcionando? Vamos suspender? Se eu for para o 
outro microfone, haverá som? Eu continuo amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Zezinho, vê se a TV tem imagem e som.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Se tiver TV....

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não está sendo transmitido o som na televisão? (Pau-
sa.) O nosso Secretário está informando que temos 
um problema técnico.

Lamento informar que houve um defeito técnico, 
apesar da competência da Secretária Executiva.

Coloco em votação se encerramos a sessão ou 
aguardamos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Aguardamos. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Por 
decisão da maioria dos Senadores presentes, vou en-
cerrar a sessão, mas garantindo, na primeira oportuni-
dade, a palavra a V. Exª, Senador Cristovam Buarque, 
neste extraordinário Senado da República.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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07202 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07203     137ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07204 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07205     139ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07206 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07207     141ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07208 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07209     143ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07210 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07211     145ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07212 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07213     147ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07214 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07215     149ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07216 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07217     151ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07218 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07219     153ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07220 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07221     155ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07222 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07223     157ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07224 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07225     159ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07226 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07227     161ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07228 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07229     163ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07230 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07231     165ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07232 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07233     167ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07234 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07235     169ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07236 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07237     171ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07238 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07239     173ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07240 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07241     175ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07242 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07243     177ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07244 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07245     179ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07246 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07247     181ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07248 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07249     183ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07250 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07251     185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07252 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07253     187ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07254 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07255     189ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07256 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07257     191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07258 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07259     193ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07260 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07261     195ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07262 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07263     197ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07264 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL198
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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) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 10, de 2010, da Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, comunicando a aprovação, em caráter 
terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 
763, 854, 879, 883, 887, 893, 896, 907, 909, 910, 912, 
913, 919, 924, 937, 947, 948, 949, 950, 966, 973, 975, 
977, 978, 979, 987, 989, 991 e 995, de 2010.

Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento 
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009, 
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 10/2010 – CCT

Brasília, 10 de março de 2010

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática,  aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Le-
gislativos: nºs 763, 854, 879, 883, 887, 893, 896, 907, 
909, 910, 912, 913, 919, 924, 937, 947, 948, 949, 950, 
966, 973, 975, 977, 978, 979, 987, 989, 991 e 995 de 
2009. – Senador Flexa Ribeiro Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da República, as 
seguintes Mensagens:

– Nº 69, de 2010 (nº 1.066/2009, na origem), de 
21 de dezembro de 2009, restituindo autógrafos do 
Projeto de Lei nº 40, de 2009-CN, de iniciativa do Pre-
sidente da República, que abre ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Supremo Tribunal Federal, da 
Justiça Eleitoral, da Presidência da República e do Mi-
nistério Público da União, crédito suplementar no valor 
global de dezesseis milhões, trezentos e um mil e tre-
zentos reais, para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária Vigente, sancionado e transformado 
na Lei nº 12.140, de 21 de dezembro de 2009; e

– Nº 70, de 2010 (nº 11/2010, na origem), de 14 
de janeiro de 2010, restituindo autógrafos do Projeto 
de Lei da Câmara nº 130, de 2007 (nº 1.399/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Juvenil Alves), que 
altera o art. 990 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), para assegurar ao 
companheiro sobrevivente o mesmo tratamento legal 

conferido ao cônjuge supérstite, quanto à nomeação 
do inventariante, sancionado e transformado na Lei nº 
12.195, de 14 de janeiro de 2010.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados 
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos 
sancionados.

Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência recebeu as seguintes Mensagens do Pre-
sidente da República:

– Nº 71, de 2010 (nº 103/2010, na origem), subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor 
Gonçalo de Barros Carvalho e Mello Mourão, Ministro 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Qua-
dro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino da Dinamarca, e, cumulativamente, junto à 
República da Lituânia;

– Nº 72, de 2010 (nº 104/2010, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do Se-
nhor Marcel Fortuna Biato, Ministro de Primeira Clas-
se da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado Pluri-
nacional da Bolívia; 

– Nº 73, de 2010 (nº 105/2010, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do Se-
nhor João Carlos de Souza-Gomes, Ministro de Pri-
meira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Oriental do Uruguai; 

– Nº 74, de 2010 (nº 106/2010, na origem), subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação da Senhora 
Maria Laura da Rocha, Ministra de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Delegada Permanente do Brasil junto à Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Brasunesco); 

– Nº 75, de 2010 (nº 107/2010, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação do Se-
nhor José Eduardo Martins Felicio, Ministro de Pri-
meira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República de Cuba; 

– Nº 76, de 2010 (nº 108/2010, na origem), sub-
metendo à apreciação do Senado a indicação da Se-
nhora Ana Lucy Gentil Cabral Petersen, Ministra de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
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para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto 
à República de Angola; e

– Nº 77, de 2010 (nº 109/2010, na origem), subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor 
Mario Vilalva, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 

Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à República Portuguesa.

As matérias vão à Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional.

São as seguintes as Mensagens:

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07267     201ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07268 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07269     203ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07270 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07271     205ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07272 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07273     207ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07274 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07275     209ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07276 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07277     211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07278 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07279     213ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07280 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07281     215ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07282 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07283     217ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07284 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07285     219ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07286 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07287     221ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07288 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07289     223ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07290 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07291     225ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07292 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07293     227ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07294 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07295     229ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07296 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07297     231ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07298 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07299     233ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07300 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07301     235ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07302 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07303     237ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07304 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07305     239ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07306 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07307     241ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07308 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07309     243ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07310 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07311     245ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07312 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07313     247ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07314 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07315     249ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07316 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07317     251ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07318 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07319     253ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07320 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07321     255ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07322 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07323     257ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07324 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07325     259ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07326 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07327     261ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07328 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07329     263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07330 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07331     265ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07332 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07333     267ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07334 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07335     269ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07336 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07337     271ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07338 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07339     273ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07340 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07341     275ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07342 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07343     277ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07344 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07345     279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07346 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07347     281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07348 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07349     283ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07350 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07351     285ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07352 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07353     287ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07354 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07355     289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07356 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07357     291ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07358 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07359     293ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07360 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07361     295ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07362 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07363     297ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07364 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07365     299ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07366 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07367     301ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07368 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07369     303ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07370 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07371     305ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07372 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07373     307ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07374 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07375     309ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07376 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07377     311ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07378 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07379     313ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07380 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07381     315ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07382 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07383     317ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07384 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07385     319ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07386 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07387     321ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07388 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07389     323ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07390 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07391     325ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07392 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07393     327ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07394 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07395     329ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07396 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07397     331ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07398 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07399     333ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07400 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07401     335ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07402 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07403     337ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07404 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07405     339ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07406 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07407     341ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07408 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07409     343ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07410 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07411     345ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07412 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07413     347ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07414 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07415     349ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07416 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07417     351ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07418 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07419     353ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07420 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07421     355ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07422 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07423     357ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07424 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07425     359ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07426 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07427     361ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07428 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07429     363ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07430 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07431     365ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07432 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07433     367ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07434 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07435     369ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07436 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07437     371ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07438 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07439     373ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07440 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07441     375ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07442 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07443     377ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07444 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07445     379ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07446 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07447     381ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07448 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07449     383ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07450 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07451     385ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07452 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07453     387ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07454 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07455     389ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07456 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07457     391ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07458 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07459     393ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07460 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07461     395ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07462 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07463     397ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07464 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07465     399ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07466 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07467     401ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07468 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07469     403ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07470 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07471     405ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07472 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07473     407ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07474 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07475     409ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07476 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07477     411ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07478 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07479     413ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07480 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07481     415ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07482 Terça-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 16 07483 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, do Presidente da República, a 
Mensagem nº 78, de 2010 (nº 117/2010, na origem), de 
11 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 314, de 2009 (nº 5.916/2009, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que 
altera os arts. 1º, 11, 16 e 17 e acrescenta os arts. 7º-A 
e 7º-B à Lei nº 9.519, de 26 de novembro de 1997, que 
dispõe sobre a reestruturação dos Corpos e Quadros de 
Oficiais e de Praças da Marinha, sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.216, de 11 de março de 2010.

Será encaminhado à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo do projeto sancionado.

O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao 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 reconhe-
cer a música gospel e os eventos a ela relacionados 
como manifestação cultural.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-

nhoras e Senhores Senadores, a Presidência informa 
que encaminhou um exemplar de Relatório Final nº 1, 
de 2010-SF, às autoridades para as quais há recomen-
dações como conclusão dos trabalhos da Comissão Par-
lamentar de Inquérito criada por meio do Requerimento 
nº 569, de 2009, do Senado Federal, com a finalidade 
de apurar irregularidades envolvendo a empresa Petró-
leo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O referido Relatório Final foi publicado no Suple-
mento ao nº 6 do Diário do Senado Federal de 6 de 
fevereiro de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2004, de au-

toria da Senadora Serys Slhessarenko, que al-
tera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 
(Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor 
sobre a responsabilidade do transportador aéreo 
e as compensações devidas em caso de atraso, 
interrupção ou cancelamento de voo, e preterição 
de embarque por excesso de reserva;

- Projeto de Lei do Senado nº 283, de 2007 (trami-
tando em conjunto com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 114, de 2004); 

- Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2007 (trami-
tando em conjunto com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 114, de 2004);

- Projeto de Lei do Senado nº 533, de 2007 (trami-
tando em conjunto com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 114, de 2004); 

- Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2007, de au-
toria do Senador Alvaro Dias, que altera a Lei º 
9.656, de 6 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 pla-
no de saúde em caso de rescisão de contrato de 
trabalho ou de aposentadoria; e 

- Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2009, de au-
toria do Senador Gim Argello, que revoga o § 4º 
do art. 107 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica).

Tendo sido rejeitados em apreciação terminativa, 
os Projetos de Lei do Senado nºs 283, 429 e 533, 
de 2007, que tramitam em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nº 114, de 2004; e o 445, de 2007, 
vão ao Arquivo.

Os Projetos de Lei do Senado nº 114, de 2004, e 
303, de 2009, aprovados terminativamente pelas Comis-
sões competentes, vão à Câmara dos Deputados.

O SR.PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
Srs. Senadores Papaléo Paes e Jarbas Vasconcelos 
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 
210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna neste momento para fa-
zer o registro da entrevista do Desembargador Dôglas 
Evangelista, do Tribunal de Justiça do Amapá, ao jornal 
Diário do Amapá, do dia 7 de março de 2010. 

Na entrevista o desembargador Dôglas desta-
ca que o “Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elege 
a Justiça Criminal do Amapá como a mais célere do 
País”. Ele destaca também a necessidade da criação 
de novas comarcas para melhorar o atendimento para 
a população, especialmente em Pedra Branca do Ama-
pari, Pracuúba, Itaubal e Cutias do Araguari. 

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado Federal, requeiro que a matéria citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB –PE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores,

Senhor Presidente,
Solicito a transcrição nos anais do Senado Federal 

do artigo publicado no jornal Folha de Pernambuco, 
edição de 6 de março de 2010, intitulado “Gripe Suína, 
vale a pena se vacinar?”, de autoria do médico Ney 
Cavalcanti. Trata-se de uma análise objetiva e direta 
daquele profissional da saúde sobre a política adotada 

pelo Governo Brasileiro no combate à gripe causada 
pelo vírus H1N1, popularmente denominada de Gripe 
Suína, principalmente no que tange às dúvidas quanto 
aos efetivos benefícios da vacina, e às considerações 
de que a doença tem se manifestado em número mui-
to menor do que aqueles previstos inicialmente pela 
OMS para a população mundial. 

Sala das Sessões, 15 de março de 2010. – Se-
nador Jarbas Vasconcelos.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã, dia 16, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
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 Fe-
deral; 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 22-12-
2009) Relator revisor: Senador Gim Argello 

(Sobrestando a pauta a partir de: 28-
11-2009) 

Prazo final prorrogado: 23-03-2010 

2 
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 re-
gional. 

(Lida no Senado Federal no dia 22-12-
2009) Relator revisor: Senador César Bor-
ges 

(Sobrestando a pauta a partir de: 17-
02.2010) 

Prazo final prorrogado: 02.05.2010 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva 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 do-
centes para atuar na educação básica, e dá 
outras providências. 

Dependendo de Parecer da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
12-2009) 

4  
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009. 

5  
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 Anto-
nio 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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do 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, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 
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7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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. 

9 
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 Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização 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 Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 

VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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 aposen-
tadoria dos magistrados como medida disci-
plinar e permitir a perda de cargo, nos casos 
que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria 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 Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
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e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

14  
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 utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

15 
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 reverti-
dos 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 Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

16 
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 edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

18 
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 Russo-
manno), 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 providên-
cias (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 pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

19 
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 Ar-
ruda), 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. 

20 
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 apreen-
didos 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, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

21  
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 au-
tarquias 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, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
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. 

24 
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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

26 
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, 
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na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

28 
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 Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

29 
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 Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30  
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 Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

31 
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 realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de 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. 

32 
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 compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

-da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 
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33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva, 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). 

34 
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. 

35 
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 Zim-
mermann), 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 aqui-
sição 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: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

36  
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 Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora 
ad hoc: Senadora Fátima Cleide, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, que 
apresenta. 

37 
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 Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

38 
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, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Proje-
to de Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 
231/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Bernardo Ariston), que dispõe sobre a 
criação de áreas específicas e instalação 
de assentos para pessoas portadoras de 
deficiência e pessoas obesas e dá outras 
providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 
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40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41 
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 Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
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 Abi-
calil), 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, Rela-
tor: 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. 

44 
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-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir 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. 

45 
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 Ro-
sado), 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. 

46  
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 Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 
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47 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, 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-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral 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. 

48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

50 
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 auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

51  
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 regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
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tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

53  
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, ín-
dices 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 (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça 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 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar 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, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 

(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, 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 Comple-
mentar 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 tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
mentar, 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, 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. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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65  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, 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 paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-

Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-
Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa 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; 
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-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

71  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para fazer constar que a con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo em questão é contado a partir da perda 
do mandato eletivo. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
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com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75 
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 obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

-de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

-de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

77  
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. 
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 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. 

78  
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 Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-

nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão do Senado da República.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 6 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 22 horas e 28 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:

Ata da 31ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 16 de março de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos 
Srs. João Vicente Claudino, Mão Santa e Geovani Borges.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital da República do Brasil, 14 horas. Es-
tamos no Senado da República do Brasil.

Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Nós representamos aqui a Mesa Diretora, a Pre-
sidência da Mesa Diretora, que é presidida pelo Se-
nador José Sarney... Estamos vivendo a 4ª Sessão 
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, em 16 de 
março de 2010, terça-feira. Esta é a 31ª sessão deli-
berativa ordinária.

Todas as deliberações legislativas estão sobres-
tadas.

Quero dizer que ontem, em virtude da pane do 
sistema de som do plenário, tivemos a interrupção do 
pronunciamento do Senador Cristovam Buarque, que 
estava na tribuna. Com isso, S. Exª não concluiu o seu 
pronunciamento, de grande valia e de inspiração para 
o povo do Brasil. S. Exª, com a sua inteligência privi-
legiada, deu um stop, um freio nas discussões para 
que se faça uma reflexão sobre como transformar o 
ouro negro das brenhas do fundo do mar e isso possa 
entrar no cérebro humano. Garante S. Exª que essa 
será a maior transformação de riquezas, o que bene-
ficiará todo o País.

Portanto, não havendo objeção do Plenário, con-
cederemos a palavra, como nos comprometemos on-
tem, ao Senador Cristovam Buarque para dar prosse-
guimento ao seu discurso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim, 
como primeiro inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) 
– Quero me inscrever para uma comunicação inadiável, 
logo após o Senador Cristovam Buarque.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª é o primeiro, é porque ontem houve um impre-
visto...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deixe-me 
explicar, Sr. Presidente. Permita-me concluir, Sr. Pre-
sidente, para explicar. Estou inscrito amanhã também 
como orador inscrito. Se eu usar a palavra hoje, não 
poderei usar amanhã. Então, o Senador Cristovam 
Buarque vai usar a palavra neste momento e eu falo 
para uma comunicação inadiável logo após o Senador 
Cristovam Buarque, já que sou o primeiro inscrito. É 
tudo calculado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
o primeiro inscrito e talvez seja o primeiro em virtudes 
na história do Parlamento brasileiro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra o Senador João Pedro, que 
representa o Amazonas.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela or-
dem.) – Solicito a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Dr. José Roberto está fazendo a inscrição de V. Exª.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, não houve objeção. A inteligência do Senador 
Paulo Paim trouxe a solução. Convidamos, então, o 
professor Cristovam Buarque para continuar ou reiniciar 
aquele belo pronunciamento para esta Nação.

Antes, eu pediria permissão para ler o Expe-
diente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 79, de 2010 
(nº 119/2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com a garantia da Re-
pública Federativa do Brasil, entre a Companhia Ca-
tarinense de Águas e Saneamento – Casan e a Japan 
International Cooperation Agency – Jica, no valor de 
até quatorze bilhões e quatrocentos e vinte e seis mi-
lhões de ienes, destinada a financiar, parcialmente, o 
Programa de Saneamento Ambiental do Estado de 
Santa Catarina.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E, 
agora, com a palavra, como tinha anunciado, continu-
ando ou reiniciando, se quiser, o pronunciamento que 
V. Exª fazia ontem com muito brilho, nesta Casa – ali-
ás, como ocorre sempre.

Senador Cristovam Buarque, vendo aqui os expe-
dientes, a burocracia, pediria permissão para relembrar 
a V. Exª que há uma subcomissão que vai cuidar da 
comemoração dos 50 anos de Brasília. Então quero 
lembrá-lo, uma vez que o nome de V. Exª consta na 
subcomissão e porque, mais do que nunca, Brasília 
merece essa comemoração.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui, 
em primeiro lugar, manifestar a minha simpatia com 
a preocupação constante do povo do Rio de Janeiro 
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diante do risco de que haja perda de recursos do seu 
orçamento por força de decisões do Congresso.

Eu tenho simpatia, pois fui governador e sei que, 
quando organizamos um orçamento e olhamos mais 
na frente baseados em certo fluxo de recursos, fica di-
fícil reorientar os investimentos e os gastos, Senador 
Paulo Paim, se, de repente, desaparecem alguns re-
cursos. Assim, quero trazer essa minha simpatia com 
o Rio de Janeiro, até porque o Brasil tem uma dívida 
com o Rio de Janeiro. 

Há 50 anos a Capital saiu do Rio de Janeiro e 
nunca se fez um programa de transferência de recur-
sos nacionais para compensar as perdas que o Rio 
de Janeiro sofreu.

Mas a minha solidariedade com o Rio de Janeiro 
diante do risco de perder recursos não impede que eu 
veja a necessidade de uma reestruturação da forma 
como o Brasil distribui, entre os Estados e Municípios, 
os royalties das riquezas brasileiras. Temos que garan-
tir que o Rio de Janeiro não sofra perdas, temos que 
refazer a forma como distribuímos os recursos, até 
porque é preciso que o Rio perceba que o que esse 
projeto está fazendo – e eu não estou favorável à ma-
neira como ele prejudica o Rio – é antecipar uma perda 
que acontecerá naturalmente sobre o Rio de Janeiro 
quando acabar o petróleo. E o petróleo vai acabar. 

É preciso não enganar o povo do Rio de Janeiro: 
o petróleo tem data marcada para acabar no Rio de 
Janeiro, nos países árabes, na Venezuela, em todos 
os lugares. Isso porque o petróleo é um bem finito, que 
termina, não é permanente. Não é como a chuva, que 
vai e vem. O petróleo vai e não volta. Cada barril de 
petróleo queimado, quando a gente acende o motor do 
carro e anda com ele, é um barril de petróleo sumido 
definitivamente da natureza. Então, é preciso que o Rio 
de Janeiro se junte ao resto Brasil, ao mesmo tempo 
em que luta para não perder esse dinheiro específico 
do Rio, para encontrarmos uma forma de usar corre-
tamente o petróleo que a natureza nos deu. 

Já tivemos outros recursos, como o ouro, e joga-
mos fora. Pouca coisa ficou no Brasil daquela monta-
nha de ouro que este País tinha no passado. É preciso 
entender, o Rio de Janeiro e o resto do Brasil, que, se 
o petróleo é finito, não devemos gastá-lo de qualquer 
maneira, de forma irresponsável, leviana e apressada. 
Devemos ter como meta transformar esse patrimônio 
finito em um patrimônio permanente. Isso é possível. 
Basta sabermos trabalhar corretamente. 

Também é preciso que o Rio de Janeiro entenda 
que concentrar os recursos em um só Estado, Senador 
Paulo Paim, faz com que venham brasileiros de todo 
País para aquele lugar, e aí o dinheiro que lá está não 
vai compensar o custo das novas populações.

É preciso ter uma maneira correta de fazer com 
que os recursos do petróleo sejam permanentes e na-
cionais, sem prejudicar o Rio de Janeiro.

E é aí que eu quero dizer que há dois projetos 
nesta Casa que podem ajudar nisso: o Projeto de Lei 
nº 268, de 2008, que eu apresentei junto com o Sena-
dor Tasso Jereissati, e o Projeto de Lei nº 2, de 2010, 
que eu apresentei sozinho. Qual a diferença desses 
dois projetos para o que se defende hoje?

Hoje, a discussão é: como dividir os recursos 
entre os Estados e os Municípios? O nosso projeto 
é: como dividir esses recursos desta geração para a 
próxima, como fazer com que esses recursos sejam 
permanentes e beneficiem cada Estado; não um só 
Estado, nem dois Estados apenas, não que beneficie 
o Brasil contra os Estados, mas que beneficie todos 
os Estados por meio da Nação brasileira.

Qual a lógica do que nós propomos? A lógica é 
a de que devemos transformar um recurso capital em 
um recurso capital; devemos transformar um estoque 
em um estoque; e não transformar um estoque em 
um fluxo, como se abrisse a torneirinha do petróleo e 
deixasse-o ir embora. Essa é a diferença.

Abrir a torneira e deixar o petróleo ir embora é um 
crime contra o Brasil, como cometeram contra a Vene-
zuela no passado, como cometeram contra os países 
árabes e como estamos cometendo nós no Brasil hoje 
e, pelo debate que se vê, queremos continuar come-
tendo este crime de abrir a torneira e deixar ir embora 
sem gerar nada que fique.

Qual a proposta que nós fazemos? Primeiro, que 
os recursos oriundos do petróleo venham para um fundo 
que seja administrado de forma a que gastemos ape-
nas os rendimentos. É a primeira coisa que fará com 
que os recursos sejam permanentes. Não se gasta o 
petróleo. Transforma-se petróleo em dinheiro. E não se 
gasta o dinheiro, mas junta-se em um grande fundo, 
como fez a Venezuela recentemente e dá perfeitamente 
certo, diferentemente dos países árabes.

Existe uma expressão que se chama “a maldição 
do petróleo”: ao ter petróleo, os países não se preocu-
pam em criar indústrias, não se preocupam em investir 
em educação, mas apenas em, desculpem o verbo, 
torrar esse dinheiro o mais rápido possível. 

Desperdiçar os recursos do petróleo hoje é como 
se nós tivéssemos herdado um dinheiro de um pai ou 
avô e os irmãos brigassem para ver quem poderia ter 
o direito de desperdiçar esse dinheiro sozinho. É bur-
rice. Nós temos que pensar em como fazer com que a 
herança que recebemos continue para financiar todas 
as gerações futuras deste País.

O primeiro ponto, então, é transformarmos o di-
nheiro que vem do petróleo em um fundo. Continua um 
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estoque, continua um patrimônio, continua um capital. 
Só que era petróleo, mas virou dinheiro. E esse dinheiro 
se renova todos os anos, como sabemos, através da 
engenharia financeira, e gera lucro, gera juros, gera 
um excedente. É esse excedente que nós devemos 
gastar. Esse é o primeiro ponto.

O segundo ponto – Senador João Pedro, depois 
concedo-lhe o aparte – é que esse dinheiro gasto tem 
que se transformar também em capital. Ele não pode 
ser gasto com as festas que os ricos gostam de pro-
mover com as heranças que recebem. 

E qual é a maneira de transformar esse capital 
financeiro em um capital permanente? É transformar 
o dinheiro em conhecimento. Daí, o segundo projeto 
que apresentei, Projeto de Lei nº 2 de 2010, que es-
tabelece que o dinheiro que sobrar desse fundo será 
distribuído proporcionalmente pelo número de crianças 
na escola de cada Estado, de cada Município.

É claro que, no meu projeto, eu especifiquei que 
o dinheiro do Fundo Social que o Governo Lula pro-
põe será concentrado na educação, porque, do jeito 
que está estabelecido, permite-se aplicar o dinheiro na 
luta contra a pobreza, portanto, financiando programas 
do tipo Bolsa Família, que são fundamentais, mas não 
são permanentes; ou gastar em produtos de cultura, 
que nos divertem e são fundamentais, mas não são 
permanentes; ou gastar em outras coisas por projetos 
pequenos, que vão desperdiçar esse dinheiro rapida-
mente. Esse dinheiro vai sumir, quando centenas, mi-
lhares de projetos chegarem, cada um querendo pegar 
um pedacinho disso.

A proposta que eu fiz é a de que o dinheiro do 
Fundo Social seja todo para educação, proporcional-
mente ao número de crianças na escola. Com isso, a 
gente vai poder colocar o horário integral. Com isso, 
a gente vai poder pagar não o piso salarial, mas duas 
ou três vezes o piso salarial. Com isso, a gente vai for-
mar uma geração de brasileiros com conhecimento; e 
essa geração de brasileiros com conhecimento vai ge-
rar novas fontes de energia para substituir o petróleo, 
quando ele acabar dentro de alguns anos, porque ele 
não vai durar muito.

Petróleo, gente, acaba! Os governantes não gos-
tam de dizer isso ao povo, mas petróleo acaba. E rápi-
do. Trinta anos. Não são nada na história de um país. 
Cinquenta anos. Não são nada na história de um país. 
O petróleo acaba. Nós não podemos fazer com o petró-
leo o que a gerações anteriores de brasileiros fizeram 
com a borracha lá no Norte, com o açúcar lá no Nor-
deste, com o ouro em Minas Gerais. Felizmente, nem 
tanto fizeram com o café, porque nós transformamos 
o café na indústria brasileira. Nós não desperdiçamos 
todo o café. Nós transformamos o dinheiro que veio 

do café em investimentos industriais que adquiriram 
permanência. 

Só que, a partir deste século, não há mais in-
dústria sólida se não for baseada na ciência e na tec-
nologia. Não há ciência e tecnologia que não sejam 
baseadas no ensino superior. Não há ensino superior 
que não seja baseado num bom ensino médio. Não há 
ensino médio que não seja baseado num bom ensino 
fundamental. Não há um bom ensino fundamental que 
não seja baseado na pré-escola. É na criança que a 
gente tem que investir. É o futuro. 

A geração anterior à nossa gritou: o petróleo é 
nosso. Está na hora de dizermos: o petróleo é das 
crianças, porque crianças somos nós de hoje e nós 
do futuro. 

Essa é a proposta que eu creio que nós devería-
mos debater no Senado, Senador João Pedro, quando 
chegar aqui o projeto enviado pelo Governo e a emen-
da do Deputado Ibsen Pinheiro. 

O Deputado Ibsen Pinheiro teve uma intenção cor-
reta, ao dizer que o petróleo é uma dádiva que veio da 
natureza para o Brasil inteiro. Não foi um investimento 
daquele Município que fez com que houvesse petróleo. 
Foi a natureza que deu petróleo naquele lugar. Tem que 
servir ao Brasil inteiro, sem sacrificar aquilo que Rio de 
Janeiro e Espírito Santo já recebem, porque, se fizer-
mos isso, vamos criar uma crise financeira. Ainda que, 
no passado, a gente devesse ter tomado o cuidado de 
dizer que os recursos seriam para o Brasil inteiro, nós 
não tomamos. Não é agora que nós vamos sacrificar 
o Rio de Janeiro com os seus gastos baseados nos 
royalties do petróleo. Mas vão acabar esses royalties 
do Rio de Janeiro. O que a proposta do Senador Ib-
sen faz é apenas antecipar por alguns anos o fim dos 
royalties do petróleo no Rio de Janeiro, quando acabar 
o petróleo do Rio de Janeiro.

Vamos lutar juntos, em vez de o Rio de Janeiro 
lutar contra outros Estados. Vamos aproveitar o Senado, 
que é a Casa de todos os Estados, para juntos encon-
trarmos um caminho que, primeiro, não prejudique o 
Rio de Janeiro nos próximos anos, pois já conta com 
recursos previstos em lei. Não podemos.

Segundo, não permitamos que esses recursos 
evaporem pelo gasto corrente em vez do uso dele 
como investimento permanente.

Terceiro, procuremos o melhor dos investimen-
tos. Na verdade, o único e verdadeiro investimento 
em direção ao futuro, que é o conhecimento, que é a 
educação. Isso trará um benefício ao Rio de Janeiro, 
sobre todos os outros Estados, salvo São Paulo. É 
que o Rio de Janeiro tem a maior população de crian-
ças do Brasil, depois de São Paulo. E se nós vamos 
distribuir proporcionalmente ao número de criança na 
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escola, quem mais vai receber recursos é o Estado 
que tem mais criança – e, em segundo lugar, está o 
Rio de Janeiro.

Mas o Rio de Janeiro vai poder dizer ao Brasil 
inteiro que recebe esse dinheiro, não porque vai para 
o Rio de Janeiro, mas porque vai para uma quantidade 
de crianças brasileiras que estudam no Rio de Janei-
ro. Nada mais natural do que defender esse interesse 
do Rio de Janeiro para as crianças brasileiras que ali 
estudam.

Esses são dois projetos com que eu gostaria, e 
creio que o Senador Tasso Jereissati também, de ten-
tar resolver esse imbróglio que surgiu de um projeto 
bem-intencionado de defender a Nação inteira, mas 
que terminou prejudicando um Estado específico; de 
um projeto que olha o Brasil inteiro, mas não olhou o 
futuro, olhou o presente, porque não colocou a vincula-
ção dos investimentos a um projeto que faça com que 
o Brasil nunca mais tenha crise energética, mesmo 
depois que o petróleo acabar, porque, com a massa 
cinzenta, a gente conseguirá substituir o petróleo.

O Senador Mão Santa falou na ideia do ouro 
negro, que é o petróleo. Temos de transformar o ouro 
negro, que é o petróleo, no ouro cinzento, que é a mas-
sa cerebral do povo brasileiro. Esse é o desafio. Esse 
desafio implica o fato de não nos preocupemos tanto 
com a divisão por Estados e Municípios, hoje, mas na 
divisão do Brasil entre a geração atual e as nossas 
gerações futuras. 

Os gastos correntes têm de ser financiados com 
as receitas correntes. Para isso a gente paga imposto! 
Nós pagamos impostos para financiar os gastos cor-
rentes. Nós pagamos, todos os meses, a nossa con-
tribuição previdenciária para receber a nossa aposen-
tadoria. São um fluxo e um fluxo. É um fluxo, hoje, que 
sai do nosso bolso, e será um fluxo que voltará, depois, 
ao nosso bolso, Senador Paim, o senhor que defende 
tanto os aposentados. Mas são dois fluxos. 

Petróleo não é fluxo. Petróleo é um patrimônio, é 
um estoque que a natureza deu e que se esvai cada 
vez que a gente liga um carro, cada vez que a gente 
liga uma luz elétrica, quando a energia elétrica vier 
da termoelétrica, e a termoelétrica vier do combustí-
vel fóssil.

Nós precisamos mudar a lógica com os projetos 
que estão sendo debatidos: em vez da briga entre ir-
mãos, a construção da família inteira brasileira; em vez 
da liberdade de desperdiçar no presente, o compromis-
so de construir o futuro, sem prejudicar aqueles que, por 
erros, talvez, do passado, se acostumaram a recursos 
que vêm todos os anos e que se nós cortamos agora 
vão gerar sérios problemas nesses Estados.

Combinemos os interesses imediatos do Rio 
de Janeiro e os interesses futuros do Rio de Janeiro 
para depois que acabe o petróleo que tem. Ao mesmo 
tempo, ao invés de colocar o Rio contra os outros Es-
tados, trabalhemos juntos, para que juntos possamos 
usar esse patrimônio imenso que a natureza nos deu 
a todos os brasileiros.

Senador Mão Santa, isso era o que eu tinha de 
falar, mas há um pedido de aparte que eu faço questão 
de conceder, senão o discurso fica incompleto.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Obrigado, 
Senador Cristovam. Evidentemente, perdi o discurso 
de V. Exª no dia de ontem, mas ganhei com a comple-
mentação no dia de hoje. Quero parabenizá-lo por tratar 
esse tema com paixão, mas com muita serenidade. Eu 
gostaria de dizer que, na minha opinião, o pré-sal colo-
cou para a sociedade e para o Congresso Nacional um 
patamar de discussão, porque vai-se discutir o Estado. 
Há tempos ninguém discutia o papel do Estado em re-
lação a uma riqueza. V. Exª enfatizou: “o petróleo tem 
data para terminar”. Nós podemos – o Congresso Na-
cional – e devemos tirar lições dos grandes produtores. 
Quero destacar que, com essa descoberta do pré-sal, 
o Brasil passa a ficar entre as cinco maiores reservas 
de petróleo e gás do mundo. Então, é significativa a 
riqueza. Nada melhor do que pensar na distribuição 
correta, com muita justiça social, dessa riqueza. Nós 
sabemos que uma das mazelas do nosso País são as 
diferenças regionais, bolsões de pobreza com bolsões 
de riqueza. Temos ilhas, no Brasil, comparadas com o 
que há de mais rico no mundo. Então, o Senado pode 
travar isso. Se nós tivermos tranquilidade, poderemos 
corrigir o excesso da Câmara. Quero concordar com 
um princípio. É bom dizer que a emenda do Deputado 
Ibsen é diferente da proposta inicial do Poder Executivo. 
Ela é diferente, e nós podemos contribuir com princípios 
comprometidos com a Federação, comprometidos. O 
Senado não pode abrir mão de ter compromisso com 
a distribuição dessa riqueza, uma riqueza que está 
a 300 quilômetros da costa brasileira, a sete mil me-
tros de profundidade. Precisamos ter tranquilidade e 
aproveitar – concordo com V. Exª –, porque o petróleo 
é finito. Como distribuir tamanha riqueza? Ela é sig-
nificativa. O Brasil tem uma história a partir de agora. 
Também temos de ter tranquilidade, porque estamos 
discutindo uma riqueza que não será distribuída já. 
Precisamos de um tempo para que a tecnologia pos-
sa adequar a exploração desse petróleo. Então, acho 
que o Senado pode contribuir com o Brasil. Ele não é 
contra o Rio de Janeiro – penso que esse debate fica 
pequeno. Acho que o Governador e as forças legítimas 
do Rio podem e devem gritar, mas não podem criar 
o discurso de que estamos contra o Rio. Estamos a 
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favor do Brasil, com a responsabilidade de tratar essa 
riqueza, que não é de Campos, que não pertence a 
seis Municípios. A riqueza é tamanha que teremos de 
ter a responsabilidade de dividi-la, sem excluir nin-
guém, mas tratando as diferenças. É evidente que o 
Rio precisa ser tratado por conta da exploração, mas 
não podemos fazer esse debate como se o Brasil es-
tivesse contra o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Vou 
propor, inclusive, que os dois Governadores venham 
ao Senado, às Comissões, para que, imediatamente, 
sejam ouvidos, com serenidade. Mas o Senado não 
pode – e eu penso como o discurso de V. Exª – abrir 
mão da sua responsabilidade de tratar com justiça o 
nosso País, a Nação brasileira. Muito obrigado e pa-
rabéns pelo pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço, Senador João Pedro, mas eu só quero 
acrescentar uma coisa: justiça entre gerações. 

A gente pegar o dinheiro do petróleo, por exemplo, 
e gastar em projetos sociais para o presente é jogar 
fora o patrimônio do petróleo. 

Vamos tomar um projeto fundamental: o Bolsa 
Família. Ele tem de ser financiado com o orçamen-
to dos impostos das gerações de hoje. Transformar 
o petróleo, por exemplo, em renda para pagar o Bol-
sa Família será uma traição às futuras gerações. Se 
pegarmos o petróleo e gastarmos entre nós, mesmo 
entre os pobres nossos, nós estaremos traindo o fu-
turo. Temos de manter os projetos sociais com impos-
tos. O senhor tem de pagar mais imposto, eu tenho 
de pagar mais imposto, se for preciso, para atender à 
geração atual. Agora, um capital que há 200 milhões 
de anos está enterrado ali dentro, a gente gastar em 
50 anos – 200 milhões em 50 –, é um crime contra o 
futuro do País. 

Estamos discutindo muito a distribuição entre nós, 
de hoje. Eu considero um equívoco. O fundamental é 
discutirmos a distribuição de nós com as gerações fu-
turas. Este é que eu quero que seja o cerne da minha 
discussão: a justiça entre gerações e não só a justiça 
social entre nós de hoje. Entre os de hoje é jogar fora 
o dinheiro, com ótima intenção, mas é deixar de usar 
o dinheiro para construir uma nação futura. Eu digo 
isso porque a parte mais difícil de convencer o Brasil 
é convencer de que temos um futuro adiante. Uma das 
coisas que caracteriza o imaginário brasileiro é esse 
apego ao presente, ignorando o futuro, Senador Mar-
co Maciel, por isso, inclusive, a taxa de poupança no 
Brasil é sempre uma das menores do mundo.

A gente não olha adiante, a gente não tem a pers-
pectiva de futuro, não trabalhamos para as próximas 
gerações. No máximo, aqui, para a próxima eleição. Não 

podemos usar o petróleo para essa geração apenas, 
mas sobretudo usá-lo para as gerações futuras. 

Nos anos 40, o slogan era: “o petróleo é nosso”. 
Creio que hoje o slogan deveria ser: “o petróleo é das 
crianças”, para que o petróleo seja de todos mesmo, 
e não só de todos nós de agora, mas todos, inclusive 
os do futuro. Não façamos com o petróleo aquilo que 
fizemos com o ouro, com o açúcar, com a borracha. 
Sobretudo, não façamos o que fizeram os países ára-
bes, o que fez a Venezuela, o que fizeram os países 
que tinham petróleo e que foram vítimas daquilo que 
se chama hoje de “a maldição do petróleo”, porque 
o dinheiro chegou, gastou-se em palácios, em fes-
tas, desperdiçou-se, e agora os países continuam tão 
pobres quanto antes e sem o futuro que antes ainda 
tinham.

O Brasil tem de fazer do petróleo o fertilizante do 
futuro, e não apenas a lama que move os automóveis 
de hoje. Fertilizante do futuro! Este é o desafio para 
nós, do Senado, quando formos discutir o que fazer 
com o futuro do petróleo que, pelo menos aparente-
mente – ninguém tem certeza absoluta ainda – temos 
à disposição do Brasil. Mas, o Brasil não se limita aos 
200 milhões que somos nós hoje. O Brasil significa 
também os 300, 400, 500 milhões de brasileiros que 
viverão no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Cristovam Buarque, o pronunciamento de V. 
Exª é de uma valia tão grande e que foi interrompido 
ontem talvez – Deus escreve certo por linhas tortas 
– para reflexão. Eu mesmo fui reestudar O Livro das 
Competências, que eu havia lido em 2000, presente de 
José Elias Tajra, um grande empresário, um homem de 
visão, que me deu esse livro quando eu era Governa-
dor. Mas, para sintetizar o livro, fui refletir, e digo que 
o meu pronunciamento vai ser inspirado nisso:

Atentai bem, Marco Maciel, V. Exª que foi Ministro 
da Educação, e o Senador Valter Pereira, ali – o homem 
que simboliza a justiça: um país que não transforma 
em lei o piso salarial das professoras – R$960,00 –, 
como vai ensinar física, química, biologia? Há, pois, 
escassez de engenheiros. Aqui em Brasília, ontem, 
houve uma audiência pública, na Comissão de Infra-
estrutura, com os maiores luminares presentes. En-
tão, para sintetizar, V. Exª, pedagogicamente, ensinou 
ao Brasil e transformou esta Casa no que deve ser: 
num Poder moderador, vamos melhorar o que veio da 
Câmara. Nasceu a discussão agora. Repito: passei a 
noite estudando o livro que havia lido há 10 anos: O 
Livro das Competências.

Mas, P. F. Drucker, que o mundo aceita como o 
administrador mais moderno e mais sábio, como Sócra-
tes foi aceito no passado, diz o seguinte: “Precisamos 
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de uma teoria econômica que coloque o conhecimento 
no centro do processo da produção de riqueza”.

Ele, didaticamente, trouxe para o País e para 
esse momento de reflexão Peter Drucker, que é o sá-
bio da era moderna.

Nossos parabéns. 
Já comecei a estudar o assunto.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Sobre 

a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 63, DE 2010

Acrescenta dispositivo à Lei nº 5.991, 
de 13 de dezembro de 1973, que dispõe so-
bre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e corre-
latos, e dá outras providências, para proibir a 
produção, a importação, a comercialização 
e a prescrição de anfetaminas no País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 

passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

“Art. 57-A. São vedadas a produção, a 
importação, a comercialização e a prescrição 
de anfetaminas em todo o território nacional.

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput 
as situações em que a utilização de anfeta-
minas se destine a pesquisas e experiências 
científicas.

§ 2º A prescrição de substâncias con-
gêneres e assemelhadas às anfetaminas per-
manecerá regulada pela legislação sanitária 
em vigor.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias de sua publicação.

Justificação

As anfetaminas constituem um grupo de drogas 
sintetizadas ainda no século XIX, primeiramente na 
Alemanha, em 1887, e cujo uso difundiu-se a partir da 
década de 1930, com a finalidade de aliviar a fadiga, 
descongestionar as vias aéreas superiores e estimular 
o sistema nervoso central.

A anfetamina foi o primeiro anorexígeno (moderador 
do apetite) utilizado no manejo da obesidade. Ulterior-
mente, diversos derivados ou congêneres foram sinteti-
zados: dextro-anfetamina, metanfetamina, benzfetamina, 
fendimetrazina, fenmetrazina, fenproporex, dietilpropiona, 

fenfluramina, fenilpropanolamina, fentermina, mazindol, 
metilenodioximetanfetamina (MDMA – Ecstasy).

As anfetaminas produzem efeitos no sistema ner-
voso central e periférico e são rapidamente absorvidas 
pela corrente sanguínea, levando o usuário a experi-
mentar sensações de euforia, logorréia, incremento da 
autoconfiança e da energia psíquica e corporal, taqui-
cardia (aumento da freqüência cardíaca), aumento da 
pressão arterial, sudorese e perda do apetite. 

O uso prolongado de anfetaminas pode acarretar 
dependência à droga, o que exige tratamento médico e 
psicológico especializado. O usuário pode desenvolver 
– em decorrência do uso por longos períodos de tempo 
e em dosagens crescentes – sintomas psicóticos, tais 
como alucinações táteis e discurso delirante, configu-
rando o quadro nominado de psicose anfetamínica.

Ademais, os sintomas adversos do uso de anfetami-
nas são freqüentes, tais como insônia, depressão, xerosto-
mia (boca seca), nervosismo, prejuízo da memória, tremo-
res, ansiedade crônica, dores de cabeça e inapetência.

Os usuários mais freqüentes de anfetaminas, nos 
diversos países, são os caminhoneiros (com o objetivo 
de afastar o sono e possibilitar extensas jornadas de 
trabalho), os estudantes (para aumentar a concentração 
e estudar durante as noites e madrugadas), adolescen-
tes preocupados em manter a forma física, profissionais 
cuja atividade demande intensos processos criativos 
e pessoas com sobrepeso ou obesidade.

No que diz respeito ao sobrepeso e à obesida-
de, estudos recentes contra-indicam o uso de anfeta-
minas, uma vez que seu efeito é rapidamente contido 
pelo desenvolvimento da tolerância (necessidade de 
aumento contínuo das doses) e pela recuperação do 
peso perdido logo após a interrupção do uso da subs-
tância. Com a função de adjuvante na perda de peso, 
outros medicamentos têm sido utilizados, tais como a 
sibutramina e o orlistat.

A situação do consumo de anfetaminas no Brasil 
é grave e preocupante. O Relatório da Organização das 
Nações Unidas – ONU, de fevereiro de 2006, constatou 
que o Brasil é o campeão mundial no consumo de an-
fetaminas, sendo que nos últimos anos o uso dessas 
substâncias cresceu cerca de 500%. Entre 20 e 30 tone-
ladas de matéria-prima para a produção de anfetaminas 
adentram o País a cada ano. As mulheres representam 
mais de 90% dos usuários e 66% desses consomem a 
substância por mais de seis meses, sem nenhuma in-
dicação médica específica para essa utilização. O con-
sumo no Brasil é 15% superior ao dos Estados Unidos 
da América, segundo colocado no ranking, e quase o 
dobro do consumo na Argentina. Ressalte-se que a pro-
dução e comercialização de anfetaminas são proibidos 
em grande parte dos países europeus.
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Segundo levantamento efetuado pelo Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas – CEBRID, da 
Universidade Federal de São Paulo, entre estudantes 
do ensino fundamental e médio das dez maiores ca-
pitais do Brasil, 4,4% revelaram já ter experimentado 
pelo menos uma vez na vida uma droga do tipo anfe-
tamínico e seu uso freqüente (seis ou mais vezes ao 
mês) foi declarado por 0,7% dos estudantes.

Assim, tendo em vista as razões expostas, apre-
sentamos esta proposição e esperamos contar com o 
apoio de nossos pares para a sua aprovação. – Sena-
dor Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973.

Dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insu-
mos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
Providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 ..............................................................
Art. 57 - Os práticos e oficiais de farmá-

cia, habilitados na forma da lei, que estiverem 
em plena atividade e provarem manter a pro-
priedade ou co-propriedade de farmácia em 
11 de novembro de 1960, serão provisionados 
pelo Conselho Federal e Conselhos Regionais 
de Farmácia para assumir a responsabilidade 
técnica do estabelecimento.

§ 1º - O prático e o oficial de farmácia nas 
condições deste artigo não poderão exercer 
outras atividades privativas da profissão de 
farmacêutico.

§ 2º - O provisionamento de que trata este 
artigo será efetivado no prazo máximo de noven-
ta dias, a contar da data de entrada do respectivo 
requerimento, devidamente instruído.

 ..............................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos, e de As-

suntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 64, DE 2010 

Altera a Lei nº 10.962, de 11 de outu-
bro de 2004, que “dispõe sobre a oferta e as 
formas de afixação de preços de produtos 
e serviços para o consumidor”, para obri-
gar a informação do preço por unidade de 
medida na comercialização de produtos fra-
cionados em pequenas quantidades. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004, 

passa a vigorar acrescida de art. 2º-A, com a seguin-
te redação:

“Art. 2º-A. Na venda a varejo de produ-
tos fracionados em pequenas quantidades, 
o comerciante deverá informar, na etiqueta 
contendo o preço ou junto aos itens expostos, 
além do preço do produto à vista, o preço cor-
respondente a uma das seguintes unidades 
fundamentais de medida: capacidade, massa, 
volume, comprimento ou área, de acordo com 
a forma habitual de comercialização de cada 
tipo de produto.

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica à comercialização de medica-
mentos”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

No mercado consumidor brasileiro, muitos produ-
tos são oferecidos em quantidades muito pequenas, 
de forma que o aparente baixo valor, nas prateleiras, 
oculta na verdade a prática de preços altíssimos, se 
considerados por medida, ou seja, por unidade, por 
quilo, por litro ou por metro. 

É o caso, por exemplo, do orégano, que, num 
pacote de 3g, vendido a R$ 2,00, custa R$ 666,00 o 
quilo, ou da pimenta branca, que chega a custar R$ 
750,00 o litro, ou ainda do gergelim, vendido por mais 
de R$ 300,00 o quilo. O exemplo mais gritante é o de 
tinta para impressora. Vendido em pequenas embala-
gens, de 3 a 10 mL, o valor por litro pode passar dos 
R$ 15.000,00. 

Tal prática, que consideramos abusiva, é facili-
tada pelo fato de não estar disponível ao consumidor, 
de forma fácil e direta, o preço praticado por unidade 
de medida. 

Ademais, a ausência dessa informação ostensiva 
nas gôndolas dos supermercados e nas prateleiras de 
estabelecimentos comerciais dificulta a comparação 
de preços pelo consumidor nos casos em que diferen-
tes fabricantes oferecem produtos similares, mas com 
diferentes quantidades em suas embalagens. Muitas 
vezes, acredita-se estar pagando mais barato, quando, 
na verdade, o preço mais baixo deve-se à quantidade 
significativamente menor do produto desejado. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê a ne-
cessidade de a oferta ser feita de forma clara, correta, 
precisa e ostensiva, (art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumi-
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dor) e fixa como direito básico do consumidor a infor-
mação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem, (inciso III do 
art. 6° do CDC).

Nossa proposta está em linha com essa política 
de informação ampla e transparente ao consumidor. 
Ressaltamos que todos os produtos do mesmo tipo 
devem ter seu preço correspondente informado na 
mesma unidade de medida, em função da forma ha-
bitual de comercialização de cada um. 

Desse modo, contamos com o apoio dos nobres 
parlamentares para a aprovação do projeto, que tem 
por objetivo amparar o consumidor vulnerável e hi-
possuficiente, fortalecendo seu direito à informação e 
facilitando a comparação de preços de produtos, com 
evidentes benefícios à livre concorrência e à defesa do 
consumidor, consagradas pelo art. 170 da Constituição 
da República como princípios gerais da atividade eco-
nômica no Brasil. – Senador Marcelo Crivella.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.962, DE 11 DE OUTUBRO DE 2004.

Dispõe sobre a oferta e as formas de afi-
xação de preços de produtos e serviços para 
o consumidor.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

 Art. 1o Esta Lei regula as condições de oferta 
e afixação de preços de bens e serviços para o con-
sumidor. 

 Art. 2o São admitidas as seguintes formas de 
afixação de preços em vendas a varejo para o con-
sumidor:

 I – no comércio em geral, por meio de etiquetas 
ou similares afixados diretamente nos bens expostos 
à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço 
à vista em caracteres legíveis;

 II – em auto-serviços, supermercados, hipermer-
cados, mercearias ou estabelecimentos comerciais 
onde o consumidor tenha acesso direto ao produto, 
sem intervenção do comerciante, mediante a impres-
são ou afixação do preço do produto na embalagem, 
ou a afixação de código referencial, ou ainda, com a 
afixação de código de barras.

 Parágrafo único. Nos casos de utilização de có-
digo referencial ou de barras, o comerciante deverá 
expor, de forma clara e legível, junto aos itens expos-
tos, informação relativa ao preço à vista do produto, 
suas características e código.

 Art. 3o Na impossibilidade de afixação de pre-
ços conforme disposto no art. 2º, é permitido o uso 
de relações de preços dos produtos expostos, bem 
como dos serviços oferecidos, de forma escrita, clara 
e acessível ao consumidor.

 Art. 4o Nos estabelecimentos que utilizem código 
de barras para apreçamento, deverão ser oferecidos 
equipamentos de leitura ótica para consulta de preço 
pelo consumidor, localizados na área de vendas e em 
outras de fácil acesso.

 § 1o O regulamento desta Lei definirá, observa-
dos, dentre outros critérios ou fatores, o tipo e o tama-
nho do estabelecimento e a quantidade e a diversida-
de dos itens de bens e serviços, a área máxima que 
deverá ser atendida por cada leitora ótica.

 § 2o Para os fins desta Lei, considera-se área de 
vendas aquela na qual os consumidores têm acesso 
às mercadorias e serviços oferecidos para consumo 
no varejo, dentro do estabelecimento. 

 Art. 5o No caso de divergência de preços para o 
mesmo produto entre os sistemas de informação de 
preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor 
pagará o menor dentre eles.

 Art. 6o (VETADO)
 Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
 (À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-

sumidor e Fiscalização e Controle, em decisão termi-
nativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 65, DE 2010

Altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, que dispõe sobre o parcelamen-
to do solo urbano e dá outras providências; 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e al-
tera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 
28 de dezembro de 1989; nº 10.257, de 10 
de julho de 2001, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabe-
lece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências; nº 10.438, de 26 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a expansão 
da oferta de energia elétrica emergencial, 
recomposição tarifária extraordinária, cria o 
Programa de Incentivo às Fontes Alternati-
vas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 
Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe 
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sobre a universalização do serviço públi-
co de energia elétrica, dá nova redação às 
Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
nº 9.648, de 27 de maio de 1998, nº 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de 
maio de 1971, nº 5.899, de 5 de julho de 
1973, nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá 
outras providências; e nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; alte-
ra as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fe-
vereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 
de maio de 1978; e dá outras providências, 
para impedir a ocupação de áreas de risco 
e fortalecer o planejamento de medidas de 
drenagem de águas pluviais urbanas e de 
manejo da vazão dos rios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
Parágrafo único. Não será permitido o 

parcelamento do solo nas seguintes áreas 
de risco:

I – terrenos alagadiços e sujeitos a inun-
dações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas;

II – terrenos que tenham sido aterrados 
com material nocivo à saúde pública, sem que 
sejam previamente saneados;

III – terrenos sujeitos a desmoronamento 
ou com declividade igual ou superior a 30% 
(trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes;

IV – terrenos onde as condições geológi-
cas não permitam a edificação segura;

V – áreas onde a poluição impeça con-
dições sanitárias suportáveis, até a sua cor-
reção.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 7º ...................................................
 ..............................................................
XI – mapeamento das áreas urbanas ou 

de expansão urbana sujeitas a alagamentos 
e inundações e avaliação da conveniência de 
se promover manejo da vazão dos cursos de 
água.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
VI –  .......................................................
 ..............................................................
h) a ocupação e o adensamento de áre-

as de risco;
 ..............................................................
XIV – regularização fundiária e urbaniza-

ção de áreas ocupadas por população de baixa 
renda, exceto em áreas de risco, mediante o 
estabelecimento de normas especiais de par-
celamento, uso e ocupação do solo, considera-
das a situação socioeconômica da população 
e as normas ambientais;

 ..............................................................
XVII – observância do ordenamento ter-

ritorial urbano no âmbito das políticas de pro-
visão, regulação, expansão e universalização 
dos serviços públicos que compõem a infra-
estrutura urbana básica, como distribuição de 
energia elétrica, abastecimento de água potá-
vel, esgotamento sanitário, iluminação pública 
e circulação;

XVIII – atenuação do impacto de catás-
trofes naturais.” (NR)

“Art. 42. O plano diretor deverá conter:
I – delimitação das áreas sujeitas a:
a) parcelamento, edificação ou utiliza-

ção compulsórios, considerada a existência 
de infra-estrutura e de demanda para sua uti-
lização;

b) direito de preempção;
c) outorga onerosa de direito de construir 

e de alteração de uso;
d) operações urbanas consorciadas;
e) transferência do direito de construir;
II – delimitação das áreas de risco e de 

proteção ambiental cuja ocupação deve ser 
evitada;

III – índices urbanísticos e outras dis-
posições requeridas por leis, regulamentos e 
normas técnicas pertinentes;

IV – sistema de acompanhamento e con-
trole do uso do solo.” (NR)

Art. 4º A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 14.  ................................................
 ..............................................................
§ 14. Nas áreas urbanas, a implantação 

de redes de distribuição observará o dispos-
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to no plano diretor municipal e na legislação 
urbanística, vedado o atendimento de unida-
des localizadas nas áreas de risco definidas 
no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979.

§ 15. O descumprimento do disposto no 
§ 14 sujeita a concessionária infratora ao pa-
gamento de multa de cem reais, por dia e por 
unidade atendida.” (NR)

Art. 5º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 19. A prestação dos serviços públi-
cos observará plano de saneamento básico, 
que abrangerá, no mínimo:

 ..............................................................
§ 9º No que diz respeito ao serviço de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 
o plano de saneamento básico conterá:

I – estímulo a tecnologias de retenção 
local de águas pluviais, redução das velocida-
des de concentração e de pavimentação não 
impermeabilizante;

II – identificação das áreas de risco sujei-
tas a alagamento, erosão ou desmoronamento, 
cuja ocupação deve ser evitada;

III – redimensionamento das redes de 
drenagem existentes, tendo em vista os in-
crementos de vazão ocorridos desde sua im-
plantação; 

IV – indicação das atividades, infraestru-
turas e instalações operacionais existentes e 
projetadas;

V – orçamento e cronograma das obras 
a serem realizadas.” (NR)

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Diversas cidades brasileiras têm sido vitimadas 
por um volume de chuvas muito acima da média nos 
últimos anos, o que tem causado problemas como o 
alagamento de bairros inteiros e o desmoronamento 
de morros. Muitas pessoas perderam o patrimônio con-
quistado ao longo de anos e não são raros os casos 
de morte por afogamento ou soterramento.

Embora não se possa evitar que catástrofes natu-
rais atinjam as cidades, é possível, mediante adequado 
planejamento, atenuar seus efeitos. 

Duas medidas são essenciais nesse sentido: 
impedir a ocupação de áreas de risco situadas em 
áreas alagáveis, como a várzea dos rios, ou sujeitas 
a desmoronamento, como encostas de morros; e ado-

tar medidas de manejo da vazão dos rios e drenagem 
das águas pluviais.

A presente proposição altera diversos diplomas 
legais, com o objetivo de garantir que essas medidas 
sejam tomadas. 

Introduz-se, na Lei nº 6.766, de 1979, que dis-
põe sobre o parcelamento do solo urbano, a expres-
são “áreas de risco”, que abrange terrenos sujeitos a 
inundações, aterrados com material nocivo à saúde, 
sujeitos a desmoronamento, onde as condições geo-
lógicas não permitam a edificação segura ou onde a 
poluição impeça condições sanitárias suportáveis. Em 
todos esses casos, é vedado o parcelamento do solo 
enquanto não forem tomadas providências para a eli-
minação do risco. 

O Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 – é alterado, para incluir entre as dire-
trizes da política urbana a contenção da ocupação e 
do adensamento de áreas de risco e a observância 
do ordenamento territorial urbano pelas concessioná-
rias de serviços públicos, além de excluir da diretriz 
de regularização fundiária e urbanização de assen-
tamentos de baixa renda aqueles situados em áreas 
de risco. No campo operacional, determina-se, ainda, 
que as áreas de risco sejam mapeadas e delimitadas 
no plano diretor municipal, a fim de que sua ocupação 
possa ser evitada.

Para assegurar a coerência da legislação seto-
rial com o ordenamento territorial urbano, propõe-se a 
inclusão de dispositivo específico na Lei nº 10.438, de 
2002, que dispõe sobre a universalização do serviço 
público de energia elétrica, para determinar que a im-
plantação de redes de distribuição observe o disposto 
no plano diretor municipal e na legislação urbanística, 
vedado o atendimento de unidades localizadas nas 
áreas de risco.

A fim de atenuar os danos causados pela am-
pliação do volume dos rios em períodos de cheia, 
propõe-se o acréscimo, na Lei nº 9.433, de 1997, que 
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, de 
dispositivo destinado a incluir no conteúdo mínimo dos 
planos de recursos hídricos o mapeamento das áreas 
sujeitas a alagamentos e inundações e a avaliação da 
conveniência de se promover manejo da vazão dos 
cursos de água.

Por fim, acrescenta-se dispositivo à Lei nº 11.445, 
de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o sa-
neamento básico, para assegurar que os planos de sane-
amento básico tratem de forma integrada os serviços de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas plu-
viais e para incluir em seu conteúdo obrigatório o estímu-
lo a políticas de retenção e infiltração de águas pluviais; 
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a identificação das áreas sujeitas a alagamento, erosão 
ou desmoronamento; a readequação das redes de dre-
nagem existentes, muitas vezes subdimensionadas ante 
à desenfreada impermeabilização de solos; a indicação 
das atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem existentes e projetadas; e o orçamento e 
cronograma das obras a serem realizadas. 

Cremos que as medidas propostas contribuirão para 
criar um ambiente institucional favorável ao planejamento 
urbano e setorial, que é o único instrumento capaz de pre-
venir e atenuar os efeitos das catástrofes climáticas, que 
são um perigo crescente para as cidades brasileiras.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio de 
nossos Pares para a aprovação do projeto ora apre-
sentado. – Senador Renato Casagrande.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
Urbano e dá outras Providências.

....................................................................................

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

....................................................................................
 Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do 

solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas 
pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. (NR) 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, 29.1.99)

 Parágrafo único. Não será permitido o parcela-
mento do solo: 

 I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inunda-
ções, antes de tomadas as providências para assegurar 
o escoamento das águas; 

 II - em terrenos que tenham sido aterrados com 
material nocivo à saúde pública, sem que sejam pre-
viamente saneados; 

 III - em terreno com declividade igual ou superior 
a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes; 

 IV - em terrenos onde as condições geológicas 
não aconselham a edificação; 

 V - em áreas de preservação ecológica ou na-
quelas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis, até a sua correção. 
....................................................................................

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 

o inciso XIX do art. 21 da Constituição Fede-
ral, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989.

....................................................................................

SEÇÃO I 
Dos Planos de Recursos Hídricos

....................................................................................
Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos 

de longo prazo, com horizonte de planejamento compa-
tível com o período de implantação de seus programas 
e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:

 I - diagnóstico da situação atual dos recursos 
hídricos;

 II - análise de alternativas de crescimento de-
mográfico, de evolução de atividades produtivas e de 
modificações dos padrões de ocupação do solo;

 III - balanço entre disponibilidades e demandas 
futuras dos recursos hídricos, em quantidade e quali-
dade, com identificação de conflitos potenciais;

 IV - metas de racionalização de uso, aumento 
da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos 
hídricos disponíveis;

 V - medidas a serem tomadas, programas a se-
rem desenvolvidos e projetos a serem implantados, 
para o atendimento das metas previstas;

 VI - (VETADO)
 VII - (VETADO)
 VIII - prioridades para outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos;
 IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos;
 X - propostas para a criação de áreas sujeitas 

a restrição de uso, com vistas à proteção dos recur-
sos hídricos.
....................................................................................

LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Cons-
tituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências.

....................................................................................

CAPÍTULO I 
Diretrizes Gerais

....................................................................................
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cida-
de e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, en-
tendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao 
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saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações;

II – gestão democrática por meio da participa-
ção da população e de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento de planos, programas 
e projetos de desenvolvimento urbano;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa 
privada e os demais setores da sociedade no processo 
de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IV – planejamento do desenvolvimento das cida-
des, da distribuição espacial da população e das ati-
vidades econômicas do Município e do território sob 
sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos ne-
gativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comuni-
tários, transporte e serviços públicos adequados aos 
interesses e necessidades da população e às carac-
terísticas locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de 
forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urba-
nos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou in-
convenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o 
uso excessivos ou inadequados em relação à infra-
estrutura urbana;

d) a instalação de empreendimentos ou atividades 
que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infra-estrutura correspondente;

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização;

f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desen-
volvimento socioeconômico do Município e do território 
sob sua área de influência;

VIII – adoção de padrões de produção e consumo 
de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis 
com os limites da sustentabilidade ambiental, social e 
econômica do Município e do território sob sua área 
de influência;

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus de-
correntes do processo de urbanização;

X – adequação dos instrumentos de política eco-
nômica, tributária e financeira e dos gastos públicos 
aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a 
privilegiar os investimentos geradores de bem-estar 

geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmen-
tos sociais;

XI – recuperação dos investimentos do Poder 
Público de que tenha resultado a valorização de imó-
veis urbanos;

XII – proteção, preservação e recuperação do 
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cul-
tural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;

XIII – audiência do Poder Público municipal e da 
população interessada nos processos de implantação 
de empreendimentos ou atividades com efeitos poten-
cialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou 
construído, o conforto ou a segurança da população;

XIV – regularização fundiária e urbanização de 
áreas ocupadas por população de baixa renda me-
diante o estabelecimento de normas especiais de ur-
banização, uso e ocupação do solo e edificação, con-
sideradas a situação socioeconômica da população e 
as normas ambientais;

XV – simplificação da legislação de parcelamento, 
uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com 
vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 
oferta dos lotes e unidades habitacionais;

XVI – isonomia de condições para os agentes 
públicos e privados na promoção de empreendimen-
tos e atividades relativos ao processo de urbanização, 
atendido o interesse social.
....................................................................................

CAPÍTULO III  
Do Plano Diretor

....................................................................................
Art. 42. O plano diretor deverá conter no míni-

mo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá 

ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, considerando a existência de infra-es-
trutura e de demanda para utilização, na forma do art. 
5o desta Lei;

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 
32 e 35 desta Lei;

III – sistema de acompanhamento e controle.
....................................................................................

LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

Dispõe sobre a expansão da oferta de 
energia elétrica emergencial, recomposição 
tarifária extraordinária, cria o Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), dispõe sobre a universali-
zação do serviço público de energia elétrica, 
dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de 
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dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio 
de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 
no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 
5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho 
de 2000, e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 14. No estabelecimento das metas de univer-

salização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, 
para cada concessionária e permissionária de serviço 
público de distribuição de energia elétrica:

I - áreas, progressivamente crescentes, em tor-
no das redes de distribuição, no interior das quais o 
atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que 
necessária a extensão de rede primária de tensão in-
ferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade 
consumidora de até 50kW, será sem ônus de qualquer 
espécie para o solicitante que possuir característica de 
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo 
iluminação pública, e que ainda não for atendido com 
energia elétrica pela distribuidora local; (Redação dada 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

II - áreas, progressivamente decrescentes, no inte-
rior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, 
ainda que necessária a extensão de rede primária de 
tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na 
unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido 
pela concessionária ou permissionária para horizon-
tes temporais preestabelecidos pela ANEEL, quando 
o solicitante do serviço, que possuir característica de 
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo 
iluminação pública, e que ainda não for atendido com 
energia elétrica pela distribuidora local, será atendido 
sem ônus de qualquer espécie. (Redação dada pela 
Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 1o O atendimento dos pedidos de nova ligação 
ou aumento de carga dos consumidores que não se 
enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, 
será realizado à custa da concessionária ou permis-
sionária, conforme regulamento específico a ser es-
tabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a 
Audiência Pública. (Redação dada pela Lei nº 10.762, 
de 11.11.2003)

§ 2o É facultado ao consumidor de qualquer clas-
se contribuir para o seu atendimento, com vistas em 
compensar a diferença verificada entre o custo total 
do atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1o. 
(Redação dada pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 3o Na regulamentação do § 1o deste artigo, a 
ANEEL levará em conta as características da carga 
atendida, a rentabilidade do investimento, a capacidade 
econômica e financeira do distribuidor local, a preser-
vação da modicidade tarifária e as desigualdades re-
gionais. (Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 4o Na regulamentação deste artigo, a ANE-
EL levará em conta, dentre outros fatores, a taxa de 
atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e desagregada por Município e 
a capacidade técnica, econômica e financeira neces-
sárias ao atendimento das metas de universalização. 
(Redação dada pela Lei nº 10.848, de 2004)

§ 5o A ANEEL também estabelecerá procedi-
mentos para que o consumidor localizado nas áreas 
referidas no inciso II do caput possa antecipar seu 
atendimento, financiando ou executando, em parte ou 
no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe 
ser restituído pela concessionária ou permissionária 
após a carência de prazo igual ao que seria necessá-
rio para obter sua ligação sem ônus. (Redação dada 
pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 6o Para as áreas atendidas por cooperativas 
de eletrificação rural serão consideradas as mesmas 
metas estabelecidas, quando for o caso, para as con-
cessionárias ou permissionárias de serviço público de 
energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva 
cooperativa de eletrificação rural, conforme regulamen-
tação da ANEEL. (Redação dada pela Lei nº 10.762, 
de 11.11.2003)

§ 7o O financiamento de que trata o § 5o deste 
artigo, quando realizado por órgãos públicos, inclusi-
ve da administração indireta, a exceção dos aportes 
a fundo perdido, visando a universalização do serviço, 
serão igualmente restituídos pela concessionária ou 
permissionária, ou se for o caso, cooperativa de ele-
trificação rural, devendo a ANEEL disciplinar o prazo 
de carência quando o fornecimento for em áreas com 
prazos de diferimento distintos. (Redação dada pela 
Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 8o O cumprimento das metas de universaliza-
ção será verificado pela ANEEL, em periodicidade no 
máximo igual ao estabelecido nos contratos de con-
cessão para cada revisão tarifária, devendo os desvios 
repercutir no resultado da revisão mediante metodolo-
gia a ser publicada. 

§ 9o A ANEEL tornará públicas, anualmente, as 
metas de universalização do serviço público de energia 
elétrica. (Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e 
II do caput no prazo de um ano contado da publicação 
desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de as 
concessionárias e permissionárias de serviço público 
de energia elétrica atenderem aos pedidos de ligação 
sem qualquer espécie ou tipo de ônus para o solicitan-
te aplicar-se-á a toda a área concedida ou permitida. 
(Incluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que 
entre em vigor a sistemática de atendimento por área, 
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as concessionárias e permissionárias de serviço pú-
blico de energia elétrica atenderão, obrigatoriamente 
e sem qualquer ônus para o consumidor, ao pedido 
de ligação cujo fornecimento possa ser realizado me-
diante a extensão de rede em tensão secundária de 
distribuição, ainda que seja necessário realizar reforço 
ou melhoramento na rede primária. (Incluído pela Lei 
nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 12. No processo de universalização dos servi-
ços públicos de energia elétrica no meio rural, serão 
priorizados os municípios com índice de atendimento 
aos domicílios inferior a oitenta e cinco por cento, cal-
culados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, 
podendo ser subvencionada parcela dos investimentos 
com recurso da Reserva Global de Reversão, instituída 
pela Lei no 5.655, de 20 de maio de 1971 e da Conta 
de Desenvolvimento Energético - CDE, de que trata o 
art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação. (In-
cluído pela Lei nº 10.762, de 11.11.2003)

§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes 
específicas que criem as condições, os critérios e os 
procedimentos para a atribuição da subvenção econô-
mica às concessionárias e permissionárias de serviço 
público de energia elétrica e, se for o caso, cooperati-
vas de eletrificação rural e para a fiscalização da sua 
aplicação nos municípios beneficiados. (Incluído pela 
Lei nº 10.762, de 11.11.2003)
....................................................................................

LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007

Estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei 
no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências.

....................................................................................

CAPÍTULO IV 
Do Planejamento

Art. 19. A prestação de serviços públicos de sa-
neamento básico observará plano, que poderá ser 
específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos 
nas condições de vida, utilizando sistema de indica-
dores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socio-
econômicos e apontando as causas das deficiências 
detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo pra-
zos para a universalização, admitidas soluções gradu-

ais e progressivas, observando a compatibilidade com 
os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para 
atingir os objetivos e as metas, de modo compatível 
com os respectivos planos plurianuais e com outros 
planos governamentais correlatos, identificando pos-
síveis fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a ava-

liação sistemática da eficiência e eficácia das ações 
programadas.

§ 1o Os planos de saneamento básico serão 
editados pelos titulares, podendo ser elaborados com 
base em estudos fornecidos pelos prestadores de 
cada serviço.

§ 2o A consolidação e compatibilização dos pla-
nos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos 
respectivos titulares.

§ 3o Os planos de saneamento básico deverão 
ser compatíveis com os planos das bacias hidrográfi-
cas em que estiverem inseridos.

§ 4o Os planos de saneamento básico serão 
revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 
(quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano 
Plurianual.

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das pro-
postas dos planos de saneamento básico e dos estu-
dos que as fundamentem, inclusive com a realização 
de audiências ou consultas públicas.

§ 6o A delegação de serviço de saneamento bá-
sico não dispensa o cumprimento pelo prestador do 
respectivo plano de saneamento básico em vigor à 
época da delegação.

§ 7o Quando envolverem serviços regionaliza-
dos, os planos de saneamento básico devem ser edi-
tados em conformidade com o estabelecido no art. 14 
desta Lei.

§ 8o Exceto quando regional, o plano de sanea-
mento básico deverá englobar integralmente o território 
do ente da Federação que o elaborou.
....................................................................................

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo à 
última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

    451ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07522 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010
MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 07523 

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 215, DE 2010 

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, apresentação de voto de 
congratulações e louvor à Sociedade Bíblica do Brasil, 
pelos trabalhos desenvolvidos por esta organização, 
há mais de 60 anos, em prol da divulgação da Bíblia 
Sagrada em nosso País.

Justificação

A Sociedade Bíblica do Brasil se constitui numa 
importante instituição sem fins lucrativos. Sua principal 
missão é “Promover a difusão da Bíblia e sua mensa-
gem como instrumento de transformação espiritual, de 
fortalecimento dos valores éticos e morais e de incentivo 
ao desenvolvimento humano, nos aspectos espiritual, 
educacional, cultural e social”, em todo o País.

Desde sua criação, em 1948, na cidade do Rio 
de Janeiro, a SBB passou a desenvolver atividades 
de tradução, produção e distribuição da Bíblia no Bra-
sil, para que o livro das escrituras sagradas pudesse 
chegar ao conhecimento de todas as pessoas. Para 
tanto, a entidade mantém um grandioso parque indus-
trial gráfico, com capacidade para produzir, por mês, 
até 1 milhão e duzentos mil exemplares de Bíblias e 
de Novos Testamentos.

A SBB já distribuiu no Brasil mais de 80 milhões 
de exemplares da Bíblia e do Novo Testamento. So-
mente em 2009 a instituição fez entrega de 6 milhões 
de Bíblias. Ressalta-se ainda que as publicações da 
Sociedade Bíblica do Brasil são distribuídas para inú-
meros países de todos os continentes, com traduções 
para diversas línguas. 

“A Bíblia é um importante instrumento de trans-
formação espiritual e social, além de fonte de conhe-
cimento e educação. Base cultural e do pensamento 
filosófico de toda a civilização ocidental, o Livro Sagra-
do contém, ainda, valores éticos capazes de auxiliar 
na construção de uma sociedade mais justa, pacífica 
e harmônica.” 

Com esse propósito e na qualidade de instituição 
filantrópica, a SBB desenvolve inúmeros programas 
sociais em todas as regiões do País. Seus objetivos 
e ações são voltados para os mais variados segmen-
tos da sociedade brasileira, como estudantes, índios, 
presidiários, enfermos, deficientes visuais e outros, 
levando esperança e bem-estar para milhares de pes-
soas, nos mais longínquos rincões. – Senador Marce-
lo Crivella.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 216, DE 2010

Requerimento de voto de pesar pelo fa-
lecimento da senhora Daisy Salles Setubal, 
viúva do fundador do grupo Itaú, Dr. Olavo 
Setubal ocorrido no último dia 13-3-2010, 
no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo/SP, 
em virtude de complicações decorrentes de 
um acidente vascular cerebral (AVC).

Requeiro, com fundamentação no artigo 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Daisy 
Salles Setubal, viúva do fundador do grupo Itaú, Dr. 
Olavo Setubal, ocorrido no último sábado, 13-3-2010, 
no Hospital Sírio-libanês, de São Paulo/SP, em virtude 
de complicações decorrentes de um acidente vascular 
cerebral (AVC) ocorrido em 6-3-2010.

Justificação

Daisy Salles Setubal era viúva do fundador do 
Grupo Itaú, Olavo Egydio de Sousa Aranha Setúbal 
(engenheiro, industrial, banqueiro, diplomata e políti-
co brasileiro, descendente direto da viscondessa de 
Campinas, Maria Luzia de Sousa Aranha) que havia 
falecido há quase 2 (dois) anos, em São Paulo/SP, 
exatamente no dia 27 de agosto de 2008.

Daisy Setubal tinha 92 (noventa e dois) anos de 
idade e estava internada desde o dia 6 de março do 
corrente ano no Hospital Sírio-Libanês da capital paulis-
ta em virtude de um acidente vascular cerebral (AVC). 
Ela deixa a filha Beatriz; os netos Jorge, Mariana e Fer-
nanda; e os bisnetos Gabriela, Manuela e João.

Quando se casou com o fundador do Banco Itaú, 
tanto Daisy quanto Olavo Setubal eram viúvos. Ele 
já tinha 7 (sete) filhos do primeiro casamento: Paulo, 
Maria Alice, Olavo Junior, Roberto, José Luiz, Alfredo 
e Ricardo.

Por ocasião do falecimento do Dr. Olavo Setubal, 
em 27-8-2008, este Senado da República, por minha 
iniciativa, aprovou o Requerimento nº 1029, de 2008, 
com homenagem de pesar justa aquele ilustre cida-
dão paulistano.

A aprovação deste requerimento representa a 
homenagem do Senado Federal àquela grande mulher 
e a toda a família Setúbal.
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Ante o explicitado, requeiro que essa justa home-
nagem seja encaminhada, primeiramente, à filha Bea-
triz Setúbal e, por intermédio desta, aos netos Jorge, 
Mariana e Fernanda; aos bisnetos Gabriela, Manuela 
e João; bem como aos enteados Paulo, Maria Alice, 
Olavo Junior, Roberto, José Luiz, Alfredo e Ricardo.

O endereço é o seguinte: Dra. Beatriz Setúbal, 
Presidente do Itaú Social – Torre Olavo Setúbal, Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo 
Setúbal, CEP 04344-902, São Paulo, SP.

Razões pelas quais solicitamos aos eminentes 
Senadores da República a aprovação deste requeri-
mento.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 217, DE 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Dire-
tora do Senado Federal, Senador José Sarney

Requeiro, nos termos do art. 256, inc. I, de Regi-
mento Interno do Senado Federal, a retirada em caráter 
definitivo do Requerimento nº 203 de 2010.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do art. 
256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 218, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Associação 
Voluntariado de Apoio à Oncologia – AVAO, pelo trans-
curso, nesta quinta feira próxima passada, dia 10, dos 
seus 11 anos de história. Requeiro ainda que seja dado 
conhecimento a todo o seu quadro de voluntários, na 
figura de sua Presidenta, Srª Ana Klautau Leite.

Justificação

A Associação Voluntariado de Apoio à Onco-
logia – A.V.A.O., surgiu da vontade de um grupo de 
voluntárias que já atuavam nas visitas às enfermeiras 
do Hospital Ofir Loyola – HOL e que preocupadas 
em humanizar e apoiar o tratamento dos paciente 
portadores de câncer, resolver organizar-se para me-
lhor desenvolverem suas atividade. A associação foi 
constituída em assembléia geral no dia 10 de março 
de 1999 passando a funcionar em um espaço muito 
restrito dentro do próprio hospital.

O grande suporte da A.V.A.O., é o voluntariado. 
Pessoas das mais diversas áreas, que utilizaram seu 
tempo livre para ajudar no dia a dia nas campanhas e 
atividades da Associação, buscando parcerias, agili-
zando as doações de alimentos, remédios, garantindo 
o bom funcionamento e a continuidade dos propósitos 
da associação.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto de aplauso solici-
tado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
publicados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu o Aviso nº 20, de 2010 (nº 
240/2010, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 355, de 2010, bem 
como do Relatório e Proposta de Deliberação que o 
fundamentam, referente a acompanhamento da aplica-

ção dos recursos provenientes da operação de crédito 
externo autorizada por meio da Resolução nº 40, de 
2008, do Senado Federal (TC 033.367/2008-6).

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

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) – 
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 185 e 
186, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos 
de Resolução:

- Nº 08, de 2010 (MSF 60/2010), que autoriza 
a União a realizar operação financeira de que trata o 
Contrato de Reestruturação de dívida da República de 
Cabo Verde com o Tesouro Nacional, a ser celebrado 
com a República Federativa do Brasil, no valor equiva-
lente a três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, 
cento e sessenta e três dólares dos Estados Unidos 
da América e trinta e três centavos; e

- Nº 09, de 2010 (MSF 61/2010), que autoriza a 
União a contratar operação financeira com a Repúbli-
ca do Suriname, no valor de cento e dezoito milhões, 
vinte mil, setecentos e noventa e cinco dólares e quatro 
centavos dos Estados Unidos da América, para rees-
calonamento de dívida da República do Suriname com 
o Tesouro Nacional.

As proposições ficarão perante a Mesa durante 
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos 
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu o Ofício nº 10, da Comissão de 
Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Subs-
titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2008.

Com referência ao expediente mencionado, a 
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2008, poderão 
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis-
cussão, no turno suplementar, perante a Comissão 
de Assuntos Sociais.

É o seguinte o ofício:

OF. nº 10/10 – PRES/CAS

Brasília, 10 de março de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 48, de 2008, que “Dispõe sobre a interrupção do 
estágio de estudante grávida”, de autoria do Senador 
Expedito Júnior, e que rejeitou a Emenda Substitutiva 
nº 1-CE.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 

termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Vamos chamar, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Paulo Paim, que cedeu a vez.

O Senador Paulo Paim, já mais amadurecido, 
ontem fez 60 anos, foi uma festa em todo o País. Até 
pensei que ele iria abrir aquele Centro de Tradição 
Gaúcha para comermos lá um churrasco com arroz 
carreteiro...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – V. 
Exª e todos os Srs. Senadores estão convidados para, 
no domingo, no Parque da Harmonia, no galpão gaú-
cho, comemorarmos. Esperamos os senhores lá, no 
próximo domingo.

Sr. Presidente, o debate relativo à destinação do 
fundo social oriundo do pré-sal é claro que teremos 
de aprofundar. Aliás, estou com a relatoria do tema na 
Comissão de Assuntos Sociais e confesso que, até 
por coerência coma minha história aqui no Parlamento 
em relação aos aposentados, pretendo acompanhar a 
decisão para que se inclua, sim, parte do fundo social 
do pré-sal para a Previdência. Seria uma incoerência 
de minha parte... A Câmara, quase por unanimidade, 
apontou nesse sentido; o Executivo encaminhou a 
matéria para quatro setores: infraestrutura, meio am-
biente, cultura e educação; e o ex-Ministro Antônio 
Palocci incluiu a saúde. É um bom debate. Todos têm 
o seu ponto de vista. Quero dizer que vou manter a 
minha posição, lá na Comissão, no sentido de que o 
dinheiro do pré-sal, ou seja, do fundo social chegue 
também à Previdência, já pensando nos cerca de 26 
milhões de aposentados e pensionistas deste País. 
Até porque apresentei projeto nesse sentido há dois 
anos, logo que se iniciou o debate sobre o pré-sal. Este 
é um debate que faremos com muita tranquilidade no 
momento adequado.

Sr. Presidente, a minha fala, hoje, visa a olhar 
um pouco para os trabalhadores do meu Rio Grande, 
que desenvolvem suas atividades na chamada área 
rural ou, como se diz lá, “onde a coxilha se acolhera 
com o horizonte”. Estamos falando daqueles trabalha-
dores que se levantam, todos os dias, bem cedinho, a 
tempo de acordar o sol. Falo do homem e da mulher 
do campo, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. 
É sempre bom lembrar do que seria dos homens e 
das mulheres da cidade se não valorizássemos e não 
pensássemos com respeito, com carinho e com aten-
ção naqueles que plantam dia após dia, que cultivam 
na área rural para que o alimento chegue à mesa de 
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todos nós. Falo aqui, Sr. Presidente, desses homens 
de fala mansa e mão calejada que semeiam a terra e 
colhem o fruto que alimenta a todos nós. 

Creio que, se fizéssemos essa indagação mais 
vezes e aprofundássemos os debates nesta Casa, 
com certeza teríamos um outro olhar para o homem 
que se dedica à vida no campo, seja no agronegócio, 
seja especificamente na agricultura, na pecuária, en-
fim, em todos os setores.

Sr. Presidente, já que dia 21, data em que fa-
remos a festa do meu aniversário no Rio Grande, é 
também o Dia da Poesia, aqui cabe uma frase do po-
eta do meu pago, Glênio Fagundes: “Se o campo não 
anda bem, a cidade vai mal, por que a cidade é um 
produto do campo”.

E, nessa leitura, Sr. Presidente, não há como nos 
esquecer dos agricultores da área familiar, dos chama-
dos caipiras, de São Paulo, dos nossos colonos, lá do 
interior do Rio Grande, os gaudérios, os gaúchos.

Vale lembrar que foi na década de 40 e 50 que 
a população rural começou o seu longo e lento ca-
minho rumo aos centros urbanos; e isso não foi bom 
para ninguém. As cidades se desenvolveram rapida-
mente. Fábricas eram instaladas e empregos gerados. 
Os investimentos apontavam para as áreas da saúde, 
da educação e da própria Previdência. Hoje, a gente 
pode dizer que foi muita ilusão plantada aos ouvidos 
dos nossos trabalhadores. O campo praticamente foi 
esquecido.

Políticas públicas de incentivo à fixação do ho-
mem no campo não eram criadas e muito menos de 
incentivo à pequena e à média produção.

Hoje, a população urbana ultrapassa em muito a 
rural. Mas felizmente estamos aprendendo com os erros 
do passado e começamos a olhar para a área rural.

Sr. Presidente, o Governo Federal possui algumas 
ações que entendo serem da maior importância para o 
desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, 
para a fixação do homem no campo.

Existe hoje uma priorização de políticas para os 
pequenos, que passaram a contar com mais recursos 
e crédito com taxas de juros mais baixas e prazos es-
peciais de pagamento.

Como exemplo, em 2003/2004, foram investidos 
na agricultura familiar R$5,4 bilhões. O Plano Safra, 
em 2009/2010, tem uma previsão de R$15 bilhões. 
Temos também o Programa Nacional de Agricultura 
Familiar, o chamado Pronaf, que vai na linha de dar 
condições de trabalho aos nossos homens e mulheres 
que atuam no campo.

Aqui no Senado, falo de um projeto, o de nº 246, 
que apresentei em 2007, que cria o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador Rural, o FAT Rural. O novo Fundo seria 

utilizado para custear o Programa de Seguro-Desem-
prego Rural e o pagamento do Abono Salarial Rural. 
A proposta determina ainda que parte dos recursos 
seja destinada ao financiamento de programas de de-
senvolvimento econômico em áreas rurais, nos quais 
haja uso intensivo da mão de obra e que se preserve 
o meio ambiente.

Se efetivamente criado, o FAT Rural, como pro-
pus, estará vinculado ao Ministério do Trabalho e Em-
prego, da mesma forma como o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), instituído em 1990. Eu fui um dos 
articuladores, junto com mais dois outros Deputados, 
à época, das ações a partir das quais se instituiu o 
Seguro-Desemprego.

Essa matéria de nossa autoria já tramitou, Sr. 
Presidente, na Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte, onde recebeu parecer favorável; na Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, com parecer também 
favorável; e, atualmente, está na CAS – Comissão de 
Assuntos Sociais.

Em relação às fontes de receitas, o próprio FAT 
seria uma delas: 20% da arrecadação destinada seria 
repassada para esse fundo. Entre as outras fontes, es-
tariam dotações provenientes do Orçamento da União, 
naturalmente, e a arrecadação das contribuições de-
vidas ao PIS pelo empregador rural, pessoa física ou 
jurídica, e pelas cooperativas de produtores rurais.

Para finalizar, Sr. Presidente, é importante des-
tacar que os nossos homens e mulheres do campo, 
os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais são 
verdadeiros heróis, além de serem os responsáveis, 
como eu dizia antes, pela produção de alimentos bá-
sicos que estão todos os dias na nossa mesa, desde 
a carne de porco, num linguajar bem chão, da carne 
de gado, da carne de ave, enfim, é essa produção que 
alimenta a todos nós.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – V. Exª me con-
cede um aparte, nobre Senador Paulo Paim?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou di-
zer a última frase e passo a V. Exª com muito orgulho, 
Senador Marco Maciel.

Eles também promovem a ocupação soberana 
do nosso território, defendem as nossas fronteiras e 
preservam as tradições culturais do nosso País.

Senador Marco Maciel, com muita satisfação, 
um aparte a V. Exª.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
orador.) – Desejo, nobre Senador Paulo Paim, felicitá-
lo pela colocação que acaba de fazer sobre a ques-
tão social brasileira. Realmente uma nação verdadei-
ramente desenvolvida é aquela que está atenta não 
apenas às questões econômicas, mas, sobretudo, às 
questões sociais. Não podemos deixar de mencionar 
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que, ao falar da questão social, temos de dar priori-
dade a duas grandes questões: à educação e à saú-
de. A questão educação é aquela que foi sintetizada 
por Francis Bacon, no século XVII, se eu não estiver 
equivocado, quando disse que “educação é poder”, 
ou seja, que educação é essencial para que sejamos 
um povo verdadeiramente desenvolvido. Por outro 
lado, não podemos deixar de mencionar também que 
a questão saúde é aguda em nosso País. Avançamos 
na Constituinte de 1988, como avançamos também na 
área de educação, mas não o suficiente para mudar 
radicalmente o quadro sanitário, o quadro da saúde da 
gente brasileira, sobretudo os mais carentes.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Eu diria até 
que a saúde, sob certos aspectos, depende muito da 
educação, porque, quando a professora está preparada 
inclusive para ministrar conhecimentos na área da saú-
de concorre para que a criança, o educando, possa por 
esse caminho melhorar sua saúde, o desfrute das suas 
condições sociais. Felicito V. Exª por insistir sempre aqui 
e acolá, com inteira razão, na questão social brasileira. 
Sem querer ser pessimista – pelo contrário, sou um 
otimista –, espero que possamos, nestes breves anos, 
ver o País transformado inclusive na sua configuração 
social. Muito obrigado a V. Exª pela palavra oportuna 
que trouxe ao Plenário na tarde de hoje.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Marco Maciel, que traz ao debate a questão 
da educação e da saúde, ao ensejo do tema sobre o 
qual estou discorrendo: o trabalhador da área rural.

Por fim, Sr. Presidente, permita-me só que eu 
encaminhe à Mesa esses dois registros. Eu quero 
cumprimentar a Casa Civil, na pessoa do Sr. Giles, 
Ministro Substituto, e também a equipe técnica do Mi-
nistro Miguel Jorge, do MDIC.

Eu articulei, junto com outros setores, aqui mesmo 
do Parlamento, Deputados, Senadores e a sociedade 
organizada do Rio Grande, uma frente contra o dum-
ping chinês em relação ao calçado. A decisão tomada 
garante que cada par de sapato chegado aqui no Brasil 
terá uma tarifa antidumping de US$13,85 durante cinco 
anos. Foi uma vitória da sociedade civil.

Eu, Senador Marco Maciel, que, às vezes, só falo 
aqui de trabalhador, seja da área urbana ou da área 
rural, de aposentados e pensionistas, demonstro que 
também defendo o empresariado porque estou pensan-
do no emprego. Isso significa mais de oitenta mil novos 
empregos diretos só com essa taxa de antidumping.

Quero dizer que estamos fazendo o mesmo mo-
vimento em relação às máquinas pesadas que estão 
chegando da China inclusive nas obras do PAC. O PAC 

está “bombando a mil”. E o que estamos percebendo? 
Estou recebendo documentos no meu gabinete infor-
mando que inúmeras máquinas pesadas, como guin-
dastes e outras, estão sendo compradas para fazer 
as obras do PAC.

Fizemos um movimento nesse sentido junto à 
Casa Civil, junto ao Ministério da Indústria e Comér-
cio. Eles dizem que tenho toda a razão, mas que o 
problema está no Mercosul, por uma resolução que 
entrou via Argentina, mas estamos tomando todas as 
providências. Hoje ainda haverá uma reunião nos Mi-
nistérios correspondentes para que a gente valorize 
a produção nacional. 

Tenho outra notícia que fala da área dos tratores. 
Os chineses mandam o trator pronto e nós mandamos 
a soja para lá. Eu quero que a soja seja vendida, mas 
quero também vender os tratores produzidos aqui no 
Brasil. Isso é valor agregado, isso é emprego, isso é 
distribuição de renda. É claro que quero que o trator 
esteja num preço justo para que o nosso trabalhador, 
o nosso empreendedor da área rural possa comprar, 
mas quero também que máquinas desse porte e tan-
tas outras sejam produzidas aqui dentro.

Nós falamos tanto da Plataforma 53 e da Plata-
forma 55, que estão sendo produzidas aqui no Brasil, 
é claro que também vou tentar sempre fazer com que 
o maquinário para o campo e para a cidade, de pre-
ferência, seja produzido pelos empresários nacionais, 
pois, repito: gera emprego, distribuição de renda e mais 
divisas aqui dentro.

Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos, agora, como orador inscrito...
O Senador Paulo Paim falou para uma comuni-

cação inadiável e cedeu para o inscrito Marco Maciel. 
Tem, como orador inscrito, ainda, o Papaléo. O Marco 
Maciel vai agora e depois é o Valter Pereira, na escala. 
Estamos alternando.

Com a palavra o Senador Marco Maciel, que re-
presenta o DEM e o Nordeste, Pernambuco e as vir-
tudes do político do Brasil.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nobre Senador Mão Santa, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores César Borges, Paulo Paim, João Pe-
dro, Antonio Carlos Valadares, Eduardo Suplicy, Valter 
Pereira, Cristovam Buarque e Epitácio Cafeteira.

Venho falar hoje sobre uma instituição que abriga 
5.535 funcionários. A sua área de atuação não se cir-
cunscreve apenas ao Brasil, mas também ao exterior. 
Ela gera energia que contribui para resolver os proble-
mas energéticos do Nordeste, bem como do Sudeste e 
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do Centro-Oeste. E, em menor escala, do Sul do Brasil 
e do Norte, ou seja, do nosso setentrião. 

Refiro-me, Srs. Senadores, à Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco. Como se sabe, nós começamos 
a explorar a energia elétrica a partir de 1913, há quase 
cem anos, graças à visão empreendedora de Delmiro 
Gouveia, que constrói Angiquinho, primeira usina do 
Nordeste a aproveitar o potencial hídrico da cachoeira 
de Paulo Afonso, no rio São Francisco.

Esse primeiro empreendimento desdobrou-se no 
pós-guerra com a criação da Chesf (Companhia Hidre-
létrica do Vale do São Francisco), através de Decreto-
Lei nº 8.031, de 3 de outubro de 1945, assinado pelo 
Presidente da República Getúlio Vargas. Seu idealizador 
foi um ilustre pernambucano, o Engenheiro Agrônomo 
Apolônio Sales, que tive a oportunidade de conhecer, 
posto que amigo de meu pai. Foram Parlamentares ao 
mesmo tempo no Rio de Janeiro, quando ali ainda era 
capital da República. Apolônio Sales, entre outras fun-
ções, foi também Ministro da Agricultura no Governo 
do Presidente Getúlio Vargas.

Em 1948, ocorreu a primeira Assembleia de Acio-
nistas da Chesf, formalizando o início das atividades da 
empresa. O ano também foi marcado pelo começo da 
construção da hidrelétrica de Paulo Afonso I, primeira 
grande usina da Chesf, erguida, como todos sabem, 
no rio São Francisco.

Em 1954, registramos a entrada em operação 
da usina de Paulo Afonso I, com 180.000kW de po-
tencia instalada. 

Em 1961, foi criada a Eletrobrás, instituição extre-
mamente importante – temos que reconhecer –, que 
se localizou no Rio de Janeiro e, posteriormente, veio 
para Brasília. Trata-se de empresa do Governo Fede-
ral encarregada de coordenar o setor elétrico brasilei-
ro e estabelecer planos de entrada em operação da 
hidrelétrica de Paulo Afonso IIA, com uma potência 
de 250.000kW.

Em 1967, entra em funcionamento a Usina de 
Paulo Afonso IIB. Mais 228.000kW de potência insta-
lada no Nordeste.

Em 1971, o funcionamento da Usina de Paulo 
Afonso III. de maior potência: 794.000kW.

Em 1979, entrou em operação a usina Hidrelétri-
ca de Sobradinho, com 1.500.000kW de potência. So-
bradinho gera energia a partir do aproveitamento das 
águas de um dos maiores lagos artificiais do mundo, 
o reservatório de Sobradinho, com uma área de 4 mil 
quilômetros quadrados e capacidade de 34 bilhões 
de metros cúbicos de água. Serve para regularizar 
a vazão do rio São Francisco e muito ajudou a que 
se pudesse pôr em funcionamento a Usina de Paulo 
Afonso IV. A última e mais moderna do complexo de 

geração em Paulo Afonso, com a capacidade instala-
da de 2.462.000kW. 

Em 1988, aliás, o ano em que se votou a nova 
Constituição do Brasil, entrou em funcionamento a 
Hidrelétrica Luiz Gonzaga, conhecida também por 
Itaparica, posto que no lago de Itaparica, no rio São 
Francisco, com uma capacidade de 1.480.000kW. 

Em 1994, entra em operação a Hidrelétrica de 
Xingó, a maior e mais moderna da Companhia Hidre-
létrica do São Francisco. 

Gostaria de lembrar que a Usina de Itaparica tem 
uma qualidade que não pode deixar de ser ressaltada: 
desenvolveu-se, sobretudo, em uma das margens no 
território pernambucano.

A Usina de Xingó, volto a mencionar, a maior e 
mais moderna da Companhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco, sozinha, possui 30% da capacidade de geração 
de energia da Chesf, com uma potência instalada de 
3.162.000kW. 

Em 2005, a Chesf conclui a implantação do sis-
tema biocombustível, gás natural-óleo diesel, para a 
operação dos cinco grupos turbogeradores da Usina 
Hidrelétrica de Camaçari, com sede na Bahia, Estado 
aqui representado de forma muito competente pelo 
Senador César Borges.

Sei que falar da Chesf é falar do Nordeste, é 
falar de muitas lutas que nós nordestinos movemos 
– S. Exª, como Governador da Bahia, e eu, também, 
como Governador de Pernambuco – para aumentar o 
fornecimento de energia elétrica para a nossa região, 
para que pudéssemos melhorar, consequentemente, 
os níveis do nosso desenvolvimento. 

E, graças a Deus, a Chesf é hoje uma realidade. 
Desejo registrar, com muita satisfação, o fato de po-
dermos comemorar em 15 de março passado, ou seja, 
ontem, que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
completou, portanto, 62 anos de existência 

A existência da Chesf, todos sabem, se confunde 
com a história do Nordeste. 

Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador 
César Borges, porque tenho certeza que ele também 
vai trazer achegas extremamente importantes sobre 
o papel da Chesf e sobre a repercussão que a Chesf 
obteve, aumentando, de forma substancial, a oferta de 
energia para o Nordeste. Não podemos também deixar 
de mencionar o fato de a Chesf estar hoje contribuin-
do para o abastecimento de energia das regiões Sul 
e Sudeste do País.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Sena-
dor Marco Maciel, permita-me, primeiro, parabenizar 
V. Exª pelo pronunciamento e dizer da oportunidade, 
ao tempo em que me associo também a essa menção 
que V. Exª faz de parabenizar a Chesf por 62 anos de 
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realizações no Nordeste brasileiro. O Nordeste não 
seria o que é se não houvesse a Chesf.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É ver-
dade.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Não é? 
Então, eu fico muito satisfeito porque a conheço de 
perto. Sou engenheiro civil e acompanhei todo o de-
senvolvimento da Chesf, que atua no Estado de Minas 
Gerais e, principalmente, na Bahia e em Pernambuco, 
em Sergipe, em Alagoas. Todos os Estados nordestinos 
– os nove – são abastecidos pela Chesf, que hoje está 
com o sistema todo interligado com o restante do País. 
Então, a Chesf, sem sombra de dúvida, tem um papel 
importantíssimo no nosso desenvolvimento. E quero 
recordar aqui a figura de dois grandes baianos que têm 
uma participação importante na criação da Chesf e na 
sua história, Antônio de Oliveira Brito...

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Tive opor-
tunidade de conhecê-lo. Foi Ministro de Minas e Energia. 
Aliás, foi um grande parlamentar, que se credenciou 
muito no Parlamento brasileiro, por ser autor de impor-
tantes leis de interesse da região nordestina.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – E inspi-
rador, inclusive, da criação da Eletrobrás. E Eunápio 
Peltier de Queiroz, um grande incentivador da Chesf, 
Presidente da Chesf. Sem sombra de dúvida, avança-
mos, para completar todo o potencial de aproveitamento 
hidrelétrico da Bacia do São Francisco. Começou com 
Três Marias, depois vieram PA-1, PA-2, PA-3, PA-4. A 
cidade de Paulo Afonso cresceu e hoje é uma das cida-
des mais importantes do Estado da Bahia. Depois veio 
Itaparica, Moxotó, Sobradinho e, recentemente, Xingó, 
que é essa potência toda. Tive, inclusive, o prazer de 
estar, como representante do Governador Paulo Souto 
– à época, eu era Vice-Governador –, com o Presidente 
Fernando Henrique lá em Xingó, quando inauguramos 
algumas máquinas, algumas unidades geradoras, uma 
obra efetivamente magnífica para o Nordeste brasilei-
ro. Espero que a Chesf continue prestando esse outro 
papel. Apenas faria duas ressalvas que me preocupam 
– precisamos pensar neste assunto. Primeiro, no mo-
mento em que se interliga com o sistema brasileiro, 
é claro que a Chesf tem condições de colocar, como 
disse V. Exª, energia para o Sudeste. Mas acho que 
sempre a Chesf deve priorizar o Nordeste.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Tem razão.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Mesmo 

que pelo custo da energia lá se possa pagar melhor do 
que o Nordeste, quero a energia da Chesf atendendo 
principalmente às indústrias nordestinas, que estão na 
Bahia, em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, em 
todo o Nordeste brasileiro.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Tem razão 
V. Exª, porque realmente a energia, sobretudo a obtida 
a partir de hidrelétricas, é bem mais barata. E, como 
a renda do nordestino é muito inferior à praticada no 
Sul e no Sudeste, a Chesf terá que continuar sendo 
sempre a grande instituição para melhorar o desenvol-
vimento econômico e social do Nordeste.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Sabemos 
que o Nordeste é um diferencial. Eu não posso com-
petir com indústrias que, às vezes, estão no Sudeste 
do País, e lá ela poderia, talvez, pagar uma energia 
um pouco mais cara do que as indústrias nordestinas. 
A outra preocupação é a de que, em 2015, haverá o 
final dos contratos de concessão de que hoje a Chesf 
dispõe com esse capital todo amortizado. E é claro que 
aí teremos de ter uma solução que atenda, antes de 
tudo, aos interesses nacionais, mas, de forma especí-
fica, aos do Nordeste. Já me preocupa essa questão 
do vencimento dos contratos de concessão da Chesf, 
que devem acontecer no ano de 2015. Mas, de qual-
quer forma, quero dizer da importância do seu discur-
so, lembrando esses 62 anos para a Chesf, que é tão 
importante para o Nordeste, para o qual V. Exª tem 
também tantas realizações. Nós amamos tanto a nossa 
região. Muito obrigado, Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agradeço, 
nobre Senador César Borges, o denso aparte que V. 
Exª concedeu às minhas palavras e quero dizer que 
subscrevo, integralmente, as considerações que V. Exª 
acaba de produzir.

Devemos ter a convicção, senão a certeza de 
que a Chesf continua sendo uma empresa essencial 
para o desenvolvimento do Nordeste. E o pluriuso do 
rio São Francisco está permitindo, ao lado da geração 
de energia, o fato de, quem sabe, que já podíamos ter 
avançado mais no sentido de utilizar o São Francisco 
como uma hidrovia, para escoar a produção de Esta-
dos do Nordeste, mas também usar a energia para a 
irrigação – como já acontece no seu Estado, a Bahia; 
e em Pernambuco, irrigação que se desenvolve em 
padrões de competição internacional – e de criar con-
dições para, por esse caminho, melhorar o nível de 
renda do nordestino, sobretudo o que vive e mora no 
sertão de Pernambuco.

Ao encerrar, nobres Senadores Mão Santa e 
Marcelo Crivella, gostaria de dizer que me lembro da 
luta dos pernambucanos e nordestinos em geral, para 
transferir a sede da Chesf do Rio de Janeiro para o 
Nordeste, em meados dos anos 70. Foi uma campa-
nha feita pelo Parlamento e pelos Governadores da 
Região, que permitiu com que a sede da Chesf fosse 
transferida para o Recife, hoje sede da empresa. Po-
demos afirmar também que foi por meio do trabalho 
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dessa grande empresa que o Nordeste se desenvol-
veu – nunca é demais repetir.

A decisão e a visão de Delmiro Gouveia deram 
ao Nordeste um novo impulso.

É fundamental, neste momento, enfatizarmos a 
força da Chesf na nossa região e no nosso País. No 
entanto, precisamos estar atentos para que a marca 
Chesf se mantenha indelével ao desenvolvimento re-
gional.

A competência e a dedicação dos milhares de 
colaboradores ao longo desses 62 anos tornaram a 
Chesf a maior geradora entre as empresas de ener-
gia elétrica brasileiras. A Chesf é um marco no setor 
elétrico brasileiro.

Gostaria, Sr. Presidente, de lembrar – como o 
fez o Senador César Borges – que estamos prestes a 
discutir a questão da renovação das concessões das 
hidrelétricas da Chesf.

Portanto, precisamos unir-nos, para que a região 
nordestina não se prejudique e a Chesf não perca a 
sua forte identidade e imagem de empresa estratégica 
para o desenvolvimento da região.

O nome Chesf já nasceu abençoado e protegido 
por São Francisco, e tem sido assim ao longo desses 
62 anos, com a empresa prestando relevantérrimos 
serviços ao Nordeste e aos brasileiros.

Não podemos permitir, portanto, a mudança das 
premissas que nortearam a criação da Chesf. A Chesf 
é o Nordeste. Chesf é sinônimo de Brasil que se desen-
volve. Parabéns à Chesf e a todos os chesfianos.

Era o que gostaria de dizer neste instante, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora... estamos alternando e vamos chamar um líder. 
Aqui, temos um documento de Raimundo Colombo 
cedendo a palavra para este extraordinário líder, Má-
rio Couto.

Mário Couto, bravo Senador da República, do 
PSDB, representa a Ilha de Marajó, o Pará e defen-
de, ultimamente, os sofridos aposentados de nosso 
Brasil.

Eu queria lamentar não ter aderido àquela gre-
ve de fome, não sei o quê... Agora, se V. Exª convocar 
para outra, estaremos lá.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Estaremos 
juntos, se Deus quiser!

Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna hoje para trazer uma preocupação à Nação 
brasileira. A Nação brasileira tomou conhecimento, há 
dez dias, de um dos maiores escândalos de corrupção 
neste País: o caso Bancoop. O cinismo daqueles que o 
praticaram, lesando os associados da Bancoop... 

O PT está de parabéns. O Partido dos Trabalha-
dores está de parabéns. O Partido dos Trabalhadores 
é forte neste País. Nada acontece com o Partido dos 
Trabalhadores. Eles podem lesar quem quiserem nes-
te País: nada acontece com aqueles que são filiados 
ao PT.

O Arruda cometeu um delito, o DEM imediatamen-
te penalizou o Arruda. O Democratas imediatamente 
mostrou à Nação a sua verdadeira sigla; mostrou aos 
seus filiados o respeito que tem a cada um. O Arruda 
está preso até hoje, merecidamente.

E aqueles que praticam corrupção que perten-
cem ao Partido dos Trabalhadores? Nada acontece 
com eles! Absolutamente nada acontece com eles, e, 
quando acontece alguma coisa, nem falar eles falam 
aqui, neste plenário, Nação brasileira! Nem comentar 
eles comentam. Absolutamente nada!

A Bancoop é um dos maiores escândalos de 
que este País já teve conhecimento, um dos maiores 
escândalos! O cinismo com que foi praticado esse 
escândalo neste País! E todo mundo caladinho: “Dei-
xa passar. A imprensa daqui a pouco cala, o País es-
quece. Nós temos que proteger os nossos filiados, o 
nosso ‘tesoureirozinho’, o nosso querido! O tesoureiro 
da Dilma não pode se expor, porque nós estamos em 
campanha”.

Campanha aberta. Hoje, a Dilma está em cam-
panha aberta.

Eu vou ler só um pedacinho para mostrar o que 
eu estou falando, só um pedacinho do jornal Correio 
Braziliense, jornal sério:

No mais recente evento, a inauguração de um 
hospital no Rio de Janeiro, houve distribuição de san-
duíches para moradores e trio elétrico pedindo voto 
para Dilma – o que é proibido pela legislação eleitoral 
vigente.

Correio Braziliense, para o PT nada é proibido. 
Pode até roubar. Nada é proibido para o PT. 

Nem para fiscalizar o Executivo este Senado tem 
mais poder! No que deram as CPIs? Cadê a CPI do 
Dnit que eu pedi? 

Ei, Pagot, Pagot, pode roubar, Pagot. Neste Brasil 
é assim. Rouba, Pagot. Nada acontece contigo, Pagot! 
Pode roubar nesta Nação. Ninguém fiscaliza ninguém. 
O Senado e o Congresso não têm força para fiscalizar 
o Executivo, e eles sabem disso.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eles fazem 
o que querem, metem a mão onde querem. Daqui a 
um mês não se fala mais em Bancoop. Aqueles que 
foram lesados foram enganados e perderam o seu 
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dinheiro. O PT fez campanha com o dinheiro alheio, 
daqueles pobres...

É assim que age o PT. É assim que está o Parti-
do dos Trabalhadores de hoje, Senador Papaléo Paes, 
mas isso a Nação precisa saber.

Não adianta que não me calam, não adianta que 
não me tiram desta tribuna. Desci porque quis, mas me 
calar jamais calarão. Desci porque quis.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª tem mais três minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sei que 

há outros oradores e não vou abusar da sua bondade. 
Só quero dizer que V. Exª é um dos que mais respeita 
o Regimento desta Casa, porque nos dá liberdade. A 
única coisa que nós temos aqui, ainda, Senador Mão 
Santa, é a liberdade de expressão. E agora querem 
cortar. Nós não temos mais nada, nem direito de fis-
calizar, nem de votar, Senador Mão Santa. Nem de 
votar! Vota-se o que o Governo quer, combinado com 
o Líder do Governo. É assim que funciona hoje o ce-
nário nacional.

Nós precisamos trazer a Nação, para que a Na-
ção saiba quem é que faz a corrupção neste País. 
Não podemos ficar calados, temos de trazer aqui ao 
Senado essas pessoas responsáveis por lesar aque-
les pobres seres humanos que tinham confiança na 
cooperativa. Mal sabiam, mal sabiam – coitados – que 
o seu próprio dinheiro estava financiando a campanha 
do Partido dos Trabalhadores.

Aonde chegamos, Senador Valter? Aonde chega-
mos neste País? Numa ditadura política clara, evidente. 
Aqui, neste País, todos poderão ser penalizados. Se há 
qualquer ato de corrupção, se penaliza alguém, mas 
aqueles que pertencem ao Partido dos Trabalhadores 
não são penalizados. 

Citem-me um! Se me citarem um, eu peço des-
culpas aqui, desta tribuna. Citem-me um! Desde o 
caso Waldomiro, citem-me um que foi penalizado, que 
roubou e que foi penalizado! Um, citem-me um, que 
eu peço desculpa! Peço desculpa ao Senado e peço 
desculpa à Nação.

Agora, se pedirem para eu citar dez, daqueles 
que estão presos e que não são do PT, eu cito. Mas 
do PT não; do PT não pode. O PT é o partido do Pre-
sidente da República. Não pode, não pode ser preso, 
não pode ver grade. Pode roubar. Roubar pode!

Um dos escândalos...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... mais 
desastrosos de que esta Nação pode ter tido conheci-

mento, Senador Valter Pereira, foi esse caso da Ban-
coop. 

É triste, Senador. Se V. Exª for a fundo, V. Exª vai 
ver quantas pessoas foram prejudicadas, pessoas que 
hoje vivem doentes, pessoas cancerosas, pessoas que 
passaram a sua vida inteira, Senador Valter – dói, dói 
no fundo, Senador Valter –, pessoas que passaram a 
vida inteira, todos os meses, pagando a cooperativa. 
E esse dinheiro todo, Senador, quase todo, foi para a 
campanha do PT. 

É muito triste, Senador, é muito triste. Esse é o 
Brasil que nós vivemos no dia de hoje, Senador Val-
ter.

Esta voz não vai se calar, doa a quem doer, Se-
nador.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos agora para falar um orador inscrito.
É Papaléo Paes quem está inscrito.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, é obrigatório, na condição de cidadão inte-
ressado no destino do País, tecer alguns comentários 
enaltecendo o Projeto de Lei do Senado nº 247, de 
2009, aprovado nesta Casa e remetido para aprecia-
ção da Câmara dos Deputados.

De autoria do Senador Tasso Jereissati, trata-se 
de uma das mais relevantes propostas legislativas em 
termos de política social da última década, podendo 
trazer melhoras tanto para a qualidade da educação 
brasileira quanto para a renda de milhões de famílias 
brasileiras.

A proposta do Senador Tasso Jereissati aprimora 
o Programa Bolsa Família ao instituir benefícios adicio-
nais para as famílias cujos os filhos tenham um bom 
desempenho escolar. 

Hoje, entre as exigências do Bolsa Família está 
a assiduidade escolar das crianças e adolescentes. 
No entanto, isso se demonstra insuficiente se o nos-
so propósito é o estabelecimento de programa social 
capaz de melhorar, de maneira definitiva, a vida das 
próximas gerações.

O objetivo de todo programa social deve ser não 
apenas o de resolver as questões do presente, mas, 
sobretudo, estabelecer as condições para que o futuro 
de nossa gente possa ser melhor do que o nosso. 

Em nosso País, a educação, de maneira lamentá-
vel, não recebe a devida atenção. Isso se dá apesar de 
ser mais do que sabido que existe uma relação direta 
entre o desenvolvimento econômico e a melhoria do 
nível educacional da população. Em outras palavras, 
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mais anos de estudo com qualidade, é bom frisar, sig-
nificam mais renda.

O Bolsa Família, programa que nasce direta-
mente dos programas sociais de diversos governos 
municipais e estaduais em todo o Brasil, fez bastante 
para garantir uma renda mínima para as camadas mais 
pobres da sociedade.

É necessário, porém, dar um passo adiante. Esse 
passo é o de possibilitar que as crianças de famílias 
beneficiárias possam – quando adultas – ter ganhos 
em seus rendimentos, porque, no presente, receberam 
educação de melhor qualidade.

A qualidade, todavia, é o ponto crucial da edu-
cação brasileira. O desempenho de alunos brasileiros, 
quando comparado com o de outros países, é subs-
tancialmente pior. Melhorar a qualidade da educação 
trata-se, assim, de ponto fundamental, sem o qual é 
impossível que o Brasil se transforme em um país rico 
e desenvolvido no futuro. Os mais pobres são, é claro, 
os mais afetados pela escola de baixa qualidade.

Uma maneira de valorizar a educação é por meio 
da proposta da Senador Tasso Jereissati, que prevê 
que melhor desempenho escolar, medido pelos testes 
nacionais, como a Prova Brasil, terão, a título de con-
trapartida, um adicional agregado ao valor-base do 
Bolsa Família. Ou seja, melhor desempenho escolar 
significa mais dinheiro. 

Evidentemente, esse incentivo positivo fará com 
que as crianças e seus pais cobrem mais da escola e 
dos professores, porque quanto melhor o ensino que 
receberem, melhores serão suas vidas. Aos beneficiá-
rios interessará ficar atento ao desempenho da escola 
e à qualidade do ensino oferecido.

Os professores, por sua vez, serão prestigiados, 
porque as famílias e os alunos exercerão ou enxerga-
rão um benefício direto da melhoria do ensino. Uma 
situação de ganho para todos os lados envolvidos é 
essa a nossa conclusão. 

A concepção do programa é, portanto, das mais 
modernas. Ela acrescenta a um programa social um 
incentivo positivo que potencializa os efeitos benéficos 
produzidos. Trata-se, penso eu, de uma mudança sig-
nificativa no desempenho das políticas públicas brasi-
leiras, na medida em que traz uma concepção visando 
aumentar a eficácia do programa. 

O projeto do Senador Tasso Jereissati, assim, apri-
mora o Bolsa Família e traz de novo à tona a proposta 
do Bolsa Escola, criada pelo PSDB, de condicionar o 
adicional do benefício ao bom desempenho escolar. 

Imagina-se que o valor recebido pelas famílias 
carentes possa até dobrar, ou seja, mais dinheiro no 
bolso dos mais pobres e mais necessitados. Isso, é 
importante frisar, ao mesmo tempo em que se tornam 

mais qualificados e preparados para enfrentar os de-
safios do mundo do trabalho no século XXI.

Cabe-me, pois, concluir este pronunciamento 
enaltecendo mais uma vez a proposta do Senador Tas-
so Jereissati. Na condição de tucano, fico orgulhoso de 
contar com iniciativa como essa vinda do meu Partido, 
PSDB, que se mostra, como tem feito desde sua fun-
dação, comprometido com o Brasil e com seu povo.

Aí, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senho-
res que estão nos escutando e nos assistindo neste 
momento, de repente o Governo, contrariado com a 
aprovação deste projeto, por achar que, analisado poli-
ticamente, o projeto traz benefícios políticos ao PSDB, 
lança logo um protesto geral, imprensa, rádio, televisão, 
jornais, com o Presidente da República perguntando 
de onde vem o dinheiro. 

Senador Mão Santa, é uma vergonha lermos, 
na imprensa, o Senhor Presidente da República per-
guntar ao Senador Tasso Jereissati de onde vai sair o 
dinheiro para contemplar os alunos, os estudantes que 
irão se submeter a esse processo de avaliação e de 
recompensas pelos seus bons resultados na escola. 
É lamentável, porque o Senhor Presidente da Repúbli-
ca, que ultimamente vem demonstrando a sua falta de 
atitudes democráticas – e essa é uma atitude demo-
crática – quando, ao mesmo tempo, abraça o grande 
líder do Irã, abraça o Sr. Hugo Chávez, abraça o Sr. 
Fidel Castro e joga às traças aqueles que tanto o tive-
ram como exemplo nas lutas políticas deste País, não 
dando sequer apoio político a esses cidadãos. Então, 
ele abandona seus atos democráticos, marcados por 
toda a sua vida até chegar a ser Presidente da Repú-
blica, quando pergunta ao Senador Tasso de onde vai 
tirar esse dinheiro.

Ora, Sr. Presidente, de onde vai tirar?! Eu peço a 
todo brasileiro que tenha condições de obter a revista 
Veja da semana que a leia. A Veja denuncia didatica-
mente todo o processo de corrupção que alimentou 
o mensalão do PT, principalmente na Câmara dos 
Deputados. Todo o processo está ali. E quem é que 
comandava todo esse processo de desgaste de uma 
instituição que tem dinheiro público, dinheiro das pes-
soas, dos investidores? Exatamente o Sr. João Vaccari 
Neto, tesoureiro de Dilma Rousseff, futura candidata 
a Presidente da República, tesoureiro do Partido dos 
Trabalhadores. Ele é que comanda a grande quadrilha 
de corruptos, de ladrões, porque eles estão roubando 
dinheiro do povo para alimentar outros corruptos que 
são aqueles que se deixam corromper, que recebem 
o mandato do povo, que são votados pelo povo e vão 
compor um poder. E o Governo usa seu poder de for-
ça para corromper essas pessoas frágeis, fragilizadas, 
de personalidade duvidosa, de mau-caráter; eles são 
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alimentados pelo poder do dinheiro por intermédio do 
mensalão.

Então, quero que fique bem claro que o Senhor 
Presidente da República diz que não tem dinheiro para 
premiar os bons estudantes brasileiros e pergunta ao 
Senador Tasso Jereissati de onde vai tirar esse dinhei-
ro. Ele não precisa tirar de lugar nenhum, não. Basta 
impor ordem e respeito no seu Governo e impedir que 
a corrupção que está ocorrendo de forma assustadora 
continue a acontecer.

E, lamentavelmente – queria mais um minuto se 
fosse possível, Sr. Presidente –, o Senhor Presiden-
te, junto ao povo brasileiro, usa da credibilidade que 
lhe foi conferida, pois conta com quase 80% de apro-
vação, para pintar e bordar em cima da paciência do 
povo. Hoje, o Presidente fala, faz gracinhas, em mui-
tos momentos até faltando com respeito a nós, que 
somos brasileiros e o elegemos para nos representar 
no posto máximo da Nação. E não sei se ali ele está 
no seu estado normal, se está sóbrio ou não, mas ele 
faz gracinhas como Presidente da República, e isso 
nos desrespeita e desrespeita o povo, pois ele impõe 
o que bem entende, acha que obras onde ocorreram 
comprovadamente corrupções têm que continuar sen-
do inauguradas, porque ele rouba, mas faz. É essa a 
cultura que estamos vivendo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
com grande satisfação que comunicamos a presença, 
na Tribuna de Honra do plenário do Senado, dos valo-
rosos líderes do Estado do Piauí. Dois representam a 
cidade de Campo Maior. Nessa cidade foi que se deu a 
Batalha do Jenipapo, em 13 de março, onde brasileiros 
do Piauí e do Ceará, em batalha sangrenta, expulsa-
ram os portugueses. Daí este País ser grande e uno. 
Houve uma batalha sangrenta. Não foi como D. João 
VI disse: “Filho, fica com o Sul que eu fico com o Norte, 
para fazer o país Maranhão”. O Brasil é grande graças 
à bravura da gente de Campo Maior, representada pelo 
seu Prefeito João Félix, do PPS, e o Deputado Antonio 
Félix, também do PPS.

Também presente o Prefeito Amaro, de Batalha. 
Amaro Melo é um empresário vitorioso. Quando go-
vernei o Estado do Piauí, ele liderou a Secretaria de 
Indústria e Comércio com grandes avanços. Além dele, 
também se encontra presente o Prefeito Oliveira, da 
cidade de Miguel Alves, grande produtora de arroz do 
Norte do Brasil.

Sejam bem-vindos!
Estamos alternando. Convidamos agora para usar 

da palavra para uma comunicação inadiável o Senador 
João Pedro, que representa o Partido dos Trabalhado-
res e o grandioso Estado do Amazonas.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, é o Senador João Pedro. Depois é que é V. Exª, 
pelo critério de alternância.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Muito bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
O Senador Mário Couto havia usado da palavra como 
líder. Agora é a vez de uma comunicação inadiável, e 
quem vai usar da palavra é o Senador João Pedro.

Assim, V. Exª exercita a paciência; V. Exª que é 
ministro de Deus.

Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

Eu só não abro mão desta fala em favor do Se-
nador Crivella por conta de um compromisso que te-
nho em seguida.

Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para 
manifestar minha opinião sobre o debate que o Con-
gresso faz, que a sociedade está fazendo sobre os 
projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo 
tratando desta magnífica riqueza do nosso País, que 
é o pré-sal.

Já chegou no Senado, e parece que o Relator 
é o Senador Tasso Jereissati, o projeto de lei sobre a 
Petrosal. Mas a grande polêmica é a distribuição dos 
royalties.

Hoje mesmo, no Rio de Janeiro – e com certeza 
o Senador Marcelo Crivella vai falar sobre isso, se é 
que posso tentar adivinhar o pronunciamento do Sena-
dor Marcelo Crivella –, há uma manifestação contra a 
decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou uma 
emenda do Deputado Ibsen Pinheiro sobre a distribui-
ção dos royalties, Senador Inácio Arruda. 

Quero dizer que este debate faz com que o Con-
gresso Nacional assuma um patamar para discutir o 
papel do Estado brasileiro e de tamanha riqueza. Quero 
chamar atenção para o fato de que a descoberta do 
petróleo e do gás na costa brasileira coloca o Brasil 
entre os cinco grandes detentores de reservas de pe-
tróleo e gás – as cinco maiores reservas do mundo! É 
evidente que isso faz com que o Congresso assuma 
esta responsabilidade.

Estamos discutindo os projetos vindos do Poder 
Executivo, mas são inúmeros os projetos de parlamen-
tares, membros do Congresso – Senadores e Depu-
tados – que tratam dos royalties, que tratam dessa ri-
queza. E os Constituintes de 1988 foram extremamente 
inteligentes ao tratar desse assunto em um capítulo 
da nossa Constituição. O pré-sal, esta riqueza, é da 
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União. Por que não tratar disso com muito equilíbrio, 
com muita responsabilidade? Porque mudou o pata-
mar de riqueza do Brasil, e a tecnologia fez com que 
chegássemos a essa riqueza.

E, aí, quero dizer que, com toda a indignação do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, penso que 
ele não pode dizer que o Congresso tratou de forma 
covarde o Rio de Janeiro. Não pode ser assim. E é justo 
que o Rio de Janeiro, que os Senadores, que a socie-
dade, que os artistas, que o Governador provoquem 
um debate, mas não se pode tratar uma decisão da 
Câmara, do Congresso Nacional como uma covardia 
contra o Rio.

Trata-se, aqui, de discutir o Brasil, as diferenças 
regionais. Não se trata mais do petróleo do Rio de Ja-
neiro, do gás do Rio de Janeiro, mas de uma riqueza 
que está a sete mil metros de profundidade, a 300 qui-
lômetros da costa. Precisamos, pois, tratar esta riqueza 
pensando no Brasil, não contra o Rio de Janeiro...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – (...) mas 
pensando no Brasil, na pobreza do Brasil, nas diferen-
ças sociais profundas que existem no nosso Brasil.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Inácio 
Arruda.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-
nador João Pedro, meus caros Senadores, Presidente 
Mão Santa, considero que é necessário que o Sena-
do, porque na Câmara não ficou claro, esclareça, com 
uma informação justa, o que aconteceu com a emenda 
que foi aprovada na Câmara. Isso porque eu conside-
ro que há um trabalho de desinformação completa da 
opinião pública, tratando a questão da emenda como 
algo até oposicionista, para tirar o máximo de provei-
to para desgastar Oposição e Governo nesta batalha. 
Então, acho que é bom a gente esclarecer à opinião 
pública quais prejuízos poderão ser causados a A, B, 
C ou D e se o Rio de Janeiro será prejudicado. É bom 
esclarecer, porque isso não é verdade. Isso não é 
verdade! Está sendo colocada uma inverdade para a 
opinião pública brasileira, para a população brasileira, 
para que ela possa formar uma opinião que contraria 
o interesse geral do Brasil. Então, é preciso que essas 
coisas fiquem muito claras, para que o Rio de Janeiro 
e o seu Governador não cometam equívocos peran-
te uma das Casas do Congresso Nacional e o povo 
brasileiro, como se o Rio estivesse sendo roubado e 
assaltado por alguém do povo brasileiro. Isso não é 
verdade! Ao contrário, o Brasil inteiro tem contribuído 
para o Rio de Janeiro. E é preciso que a inteligência 
seja capaz de fazer com que o Senado da República 
mostre ao povo brasileiro quais são as verdadeiras 

vantagens que o Rio recebe e que o Brasil também 
receberá do pré-sal.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – É pre-
ciso dizer que concordo com V. Exª no que diz em 
seu aparte. Hoje, 82% dos royalties ficam no Rio de 
Janeiro. Essa regra não pode continuar com tamanha 
riqueza que o pré-sal nos proporcionou. Quer dizer, 
estamos discutindo o pré-sal para daqui a seis anos, 
dez anos.

Então, temos que ter a tranquilidade de construir 
um conjunto de regras e uma regra nova, mas abso-
lutamente comprometida com um Brasil socialmente 
justo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo 
Suplicy, e, em seguida, ao Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ro cumprimentar V. Exª, Senador João Pedro, para 
dizer brevemente o quão importante é sua visão de 
que os recursos decorrentes da exploração de recur-
sos naturais, em especial do pré-sal do petróleo, de-
vem ser destinados a toda a população. É claro que, 
na própria Constituição, há o artigo que prevê que os 
Estados e Municípios onde se dá a exploração, inclu-
sive com efeitos danosos decorrentes da exploração, 
possam ser compensados, mas é necessário que se 
tenha a visão ampla de que toda a população do Bra-
sil possa ser beneficiada. E, ao mesmo tempo, quero 
cumprimentá-lo por sua iniciativa de projeto de lei que 
propõe que 25% dos recursos decorrentes da explora-
ção do petróleo do pré-sal sejam destinados a prover 
o necessário para a renda básica de cidadania. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senador Eduardo Suplicy.

Concedo, em seguida, um aparte ao Senador Ar-
thur Virgílio, por conta do tempo. Mas é com prazer que 
ouço V. Exª, que é amazonense e carioca também.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É verdade. 
E me dói qualquer coisa que prejudique esse que é o 
meu segundo Estado, mas o nosso está em primeiro 
lugar. E é dever do Senado se portar com muito equilí-
brio nesse episódio. Para nós, da oposição, a primeira 
exigência é que o Governo retire – e já estamos em 
negociação nesse sentido – a urgência, porque, rela-
tivamente a algo que foi debatido por tanto tempo no 
governo, de repente temos 45 dias para decidirmos de 
qualquer jeito. Fica até meio humilhante para a Casa. 
Mas tenho uma preliminar, ainda porque vamos entrar 
nesse debate com muita intensidade depois. Tenho uma 
preliminar: para mim, qualquer decisão sobre royal-
ties, daqui para frente, tem que ressalvar os royalties 
daqui para trás. Se não, pegando o exemplo do nosso 
Estado, os royalties que hoje se concentram muito na 
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cidade de Coari, mas que beneficiam a economia do 
Amazonas como um todo também, entrariam nessa 
mesma roda de divisão. Estamos fazendo o cálculo, 
ou seja, teríamos que estabelecer que é uma situação 
nova, seriam royalties ligados ao pré-sal e não a toda 
e qualquer atividade mineral – é o pré-sal ou o que 
desse daqui para a frente. Como nós não temos nada 
a ver com o pré-sal e somos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – (...) e somos, 
em Coari, o segundo maior polo produtor em terra do 
País, embora distante do primeiro polo, temos a perder, 
se isso não for trabalhado desse jeito. Então, temos, 
nós aqui, uma perspectiva nacional de olhar o equilíbrio 
federativo e de olhar os interesses dos Estados que 
representamos e temos a perspectiva regional de não 
perdermos aquilo que havíamos acumulado, que não 
é tanto assim, em função de tantos esforços de suces-
sivos governos, de décadas e décadas de prospecção 
e de pesquisa e de êxito da Petrobras naquela área de 
Urucu, no Amazonas. Essa preocupação me assalta. 
Aliás, não é minha; ela me foi trazida à lembrança por 
esta grande figura de conterrâneo nosso, o empresário 
Moisés Israel, de 86 anos de idade, que quanto mais o 
tempo passa, mais lúcido ele fica. Inclusive, está agora 
fazendo cálculos para verificar o que perderíamos com 
esse mecanismo que aí está exposto.

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Vamos ver, 
então, se conseguimos separar as coisas. Mas, de 
qualquer maneira, será uma discussão bonita porque 
não vamos, de forma alguma, trabalhar para separar 
irmão de irmão, Estados de Estados. Vamos chegar a 
uma conclusão que será brasileira.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Encerro, 
em seguida, Presidente, concordando com a análise 
de V. Exª. Quero, inclusive, fazer uma sugestão: estou 
com vontade de tomar a iniciativa de convidar, atra-
vés de requerimento, o Governador do Espírito Santo 
e o Governador do Rio de Janeiro e começar o deba-
te aqui. Mas nós precisamos de ter calma. Dentro do 
debate sobre royalties, tem o fundo especial, ganha 
Coari, mas, com o fundo especial, ganha o Estado, 
pois vai também para o Estado. Então, se nós tiver-
mos tranquilidade, e o Senado é uma Casa que, por 
princípio, garante...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador João Pedro, um minuto para concluir.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Um mi-
nuto e encerro.

Nós podemos e devemos fazer essa discussão. 
São quatro projetos de lei, mas sobre royalties nós 

podemos fazer com que essa distribuição seja mais 
justa e compatível com a dimensão, o significado des-
ta riqueza que é o pré-sal. O que nós não podemos 
é abrir mão da prerrogativa de trabalhar um projeto e 
fazer o melhor, não pelo Rio ou contra o Rio, mas fazer 
o melhor pelo Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora, vamos chamar um orador inscrito, o Senador 
Valter Pereira, do PMDB, de Mato Grosso do Sul...

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, agora é para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. É um orador inscrito e depois V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Mão Santa, Sr. Presidente, as 
lideranças quando começam a falar?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, já que V. Exª fez essa censura a mi-
nha fala, eu gostaria de pedir pela ordem, pelo menos 
pela ordem, porque eu estou inscrito, já fui duas vezes 
à tribuna e V. Exª disse que não era minha hora.

Não tenho nada contra o Senador do Mato Gros-
so do Sul, mas eu gostaria que V. Exª me concedesse 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª é o próximo, porque seria eu e eu cedi-lhe a minha 
vez. V. Exª será o próximo a ser chamado. Pactuou-se 
assim: um orador inscrito, uma comunicação inadiável. 
Aí volta para a lista: um inscrito, um líder. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Mas, Sr. Presidente, para uma comunicação inadi-
ável, pularam duas vezes. Eu estou ao lado de V. Exª 
e acompanhei.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não, está aqui: V. Exª é o próximo.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Val-
ter Pereira, é apenas para dizer que hoje nós tivemos 
uma reunião na Biblioteca do Senado e lá estiveram 
presentes sete Senadores: Francisco Dornelles, Gerson 
Camata, Renato Casagrande, Magno Malta, Marcelo 
Crivella, Paulo Duque, Eduardo Suplicy. 

Eu gostaria de comunicar ao plenário da Casa 
– serei muito breve, Senador Valter Pereira – que nós 
estamos dentro deste espírito que conduz esta Casa, 
o espírito da tolerância, da compreensão, da experi-
ência. E eu fiquei muito feliz com a fala do Senador 
Arthur Virgílio, em que mostrou a sensibilidade que 
deve guiar nós todos. Foi esse assunto que tratamos 
hoje na reunião. 
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Foram quatro pontos. Primeiro, faríamos um apelo 
ao Governo para tirar a urgência desses projetos do 
pré-sal para podermos discutir com calma. 

O segundo ponto, Sr. Presidente, é que os con-
tratos já licitados, aquilo que se chama de ato jurídi-
co perfeito, aquilo que já faz parte do orçamento dos 
Municípios do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio e 
do Estado, isso não se deve discutir, Sr. Presidente, 
porque faz falta na educação, na saúde e vai quebrar 
o Estado, vai quebrar os Municípios. A nossa Casa do 
Congresso não é para isso.

O terceiro ponto é que, sobre as reservas do 
pré-sal, os pessimistas falam em 30 bilhões de barris, 
os otimistas falam em 200 bilhões de barris, e o Go-
verno trabalha com 50 bilhões de barris. Isso é muita 
riqueza! Creio que o Rio de Janeiro, o Espírito Santo 
e São Paulo têm noção de que é preciso dividir isso 
com todos os brasileiros, de maneira que ninguém se 
prejudique. A riqueza não pode servir para nos sepa-
rar, mas, sim, para nos unir. 

Gostaríamos que os Estados produtores, pelo 
dano ambiental... Não só pelo fato de o petróleo es-
tar a 300 quilômetros da costa e a sete quilômetros 
de profundidade, mas pela urbanização, pelo tráfego 
de caminhões, pelo excesso de lixo e por uma série 
de outras coisas, os Estados e Municípios produtores 
deveriam ser compensados. 

Por último, Sr. Presidente, gostaríamos de es-
tabelecer, nesta Casa, um diálogo. Nós, os sete Se-
nadores, vamos procurar todas as lideranças, porque 
confiamos no espírito de ponderação, de moderação, 
de equilíbrio, de bom senso daqueles que já foram Se-
nadores, já foram líderes de governo, já foram Minis-
tros, já foram Deputados Federais. Tenho certeza de 
que eles serão sensíveis a essas reivindicações, que 
são justas e legítimas, do povo do Rio de Janeiro, do 
Espírito Santo e de São Paulo. 

Sr. Presidente, muito obrigado. 
Senador Valter, muito agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Chegou o Marconi Perillo. 
Eu já tinha dado a palavra ao Valter Pereira. Em 

seguida, V. Exª assume, dirige a Ordem do Dia e eu 
secretario V. Exª, com muita honra. 

Valter Pereira, a quem eu já tinha garantido a 
palavra.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria 
de deixar claro para o Senador Crivella que a ordem 
estava sendo cumprida, porque o orador que me an-
tecedeu falou para uma comunicação inadiável. No 
entanto, é compreensível no Senador Crivella essa 

vontade indômita de se pronunciar sobre um assun-
to que diz respeito diretamente ao destino do Rio de 
Janeiro, o seu Estado, um Estado que é orgulho para 
todo o povo brasileiro.

É preciso que, nessa disputa pelo pré-sal, não 
acabemos transformando uma peleia como essa numa 
briga semelhante àquela que se trava por uma heran-
ça. A briga pela herança, geralmente, traz inimizades, 
traz muitas outras brigas, o que é extremamente rui-
noso para as relações entre Estados, entre Municípios. 
Acredito que as discussões vão, sem dúvida alguma, 
levar a um entendimento que preserve os interesses 
do Rio de Janeiro e que garanta, também, uma partilha 
adequada para Estados e Municípios brasileiros.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é uma outra 
discussão. Recentemente, várias catástrofes acarreta-
ram grandes perdas humanas e materiais. 

A pior delas, sem dúvida alguma, ocorreu no Haiti, 
onde se estima a morte de 230 mil pessoas. Calcula-se, 
também, um total de 300 mil feridos. Segundo a ONU, 
esse foi o desastre mais mortífero da primeira década 
deste milênio. Apenas a reconstrução da capital, Porto 
Príncipe, deverá consumir entre US$8 bilhões e US$14 
bilhões, o que dá uma exata medida do tamanho dos 
prejuízos materiais sofridos por aquele país. O Haiti é, 
hoje, um país arrasado, completamente dependente 
da ajuda de outras nações para sobreviver.

Ainda há poucos dias, vendo uma reportagem 
numa emissora de televisão, eu fiquei perplexo por 
ver crianças produzindo e comendo biscoitos com 
barro, com lama, o que é um costume que já antece-
de, até, à grande tragédia sofrida recentemente por 
aquele país.

No Chile, a tragédia provocada pelo terremoto e 
pelo tsunami que se seguiu matou mais de 450 pesso-
as e feriu outras 500. Os prejuízos materiais chegaram 
a US$30 bilhões, segundo as primeiras estimativas. A 
reconstrução deverá levar de três a quatro anos, se-
gundo a Presidente Michelle Bachelet. 

A Ilha da Madeira e a França também sofreram, 
recentemente, com tempestades e inundações. Em 
Funchal, capital da Ilha, foram registrados 400 mortos 
e cerca de 70 feridos. Na costa francesa, a tempes-
tade Xynthia matou pelo menos 62 pessoas e deixou 
mais de um milhão de pessoas sem energia elétrica. 
A toda essa tragédia humana, devem-se se somar os 
prejuízos materiais, em geral de grande monta. 

Passadas tragédias como essas, ficam grandes 
lições que nós não podemos relegar sem aprender. 
Nesses casos, avulta uma: o Haiti, país de condições 
de vida extremamente pobres, foi apanhado completa-
mente despreparado pelo terremoto que o atingiu. 
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No Chile, já foi diferente. Em que pese ter havido 
falhas nas ações iniciais depois do terremoto, as coisas 
voltaram a funcionar com razoável regularidade. 

Habituado a tremores de terra e bem situado 
economicamente, o Chile é um país mais preparado 
para enfrentar catástrofes como essas recentes. O 
país conta com uma adequada estrutura de atendi-
mento a emergências e dispõe de rigorosas leis para 
a construção de prédios, apropriados para suportar 
abalos sísmicos. 

Se for levado em conta o critério per capita, o 
Chile tem mais sismólogos de destaque que qualquer 
outro país do mundo. Além disso, o país tem, ainda, um 
fundo soberano, capaz de dar retaguarda financeira a 
eventos de tamanha monta. Constituído por recursos 
oriundos da exploração do cobre, é a fonte capaz de 
liberar US$18 bilhões para a sua reconstrução. Não foi 
por outras razões que, no primeiro momento, as auto-
ridades chilenas imaginaram não necessitar de ajuda 
internacional para enfrentar o desastre. Só depois, ao 
avaliar melhor a catástrofe, constatou-se a necessi-
dade de socorro.

Esses fatos nos trazem, necessariamente, algu-
mas indagações: e o Brasil? Nosso País está prepa-
rado para enfrentar desastres naturais? Embora não 
sejamos vítimas de terremotos nem de ciclones, o Bra-
sil tem, sim, suas catástrofes naturais. Bons exemplos 
são os acontecimentos recentes na capital paulista e 
em Santa Catarina.

Para se ter uma ideia mais concreta da realida-
de, examinaremos os números disponíveis, fornecidos 
pela Organização Mundial de Saúde. 

Entre 1900 e 2006, houve nota de 150 desastres 
no Brasil, 84% dos quais registrados a partir da década 
de 1970. Foram contabilizadas 8.183 vítimas fatais e 
um prejuízo estimado em US$10 bilhões. Mais de 80% 
dos casos estão associados a instabilidades atmosfé-
ricas severas, responsáveis por inundações, vendavais 
e escorregamentos, entre tantos outros problemas. 
Inundações, aliás, respondem por 59% dos registros, 
ficando os escorregamentos outros 14%. 

Em 2008, o Brasil estava na décima terceira co-
locação entre os países mais afetados por desastres 
naturais, de acordo com outra fonte disponível. 

Mais de 60% dos casos ocorreram nas regiões 
Sul e Sudeste do País, onde a instabilidade atmosfé-
rica é maior, devido à passagem de frentes frias do 
inverno.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Valter Pereira, permite-me um aparte?

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – RS.) – Honra-
me, Senador.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Valter, estava lhe ouvindo atentamente. A fala 
de V. Exª levou-me a uma preocupação. São tantas as 
catástrofes que temos a tendência natural de esquecê-
las com o passar do tempo. Arrefece sobremaneira 
aquele esforço inicial de solidariedade, de compro-
misso etc. Isso é natural. Digo isso para introduzir um 
fato novo a essa questão. Refiro-me à solidariedade 
ao Haiti. Amanhã, Senador Valter, Srªs e Srs. Senado-
res, realiza-se, aqui em Brasília, na Sala Villa-Lobos do 
Teatro Nacional, um show intitulado Fraternidade ao 
Haiti. São vários os patrocinadores, inclusive a própria 
Caixa Econômica Federal. Por ocasião do show, Se-
nador Valter, será lançado o Fórum da Biodiversidade 
das Américas, com a seguinte pergunta: “O que você 
faz pelo Planeta?”. Para participar desse show, pesso-
almente ou virtualmente, basta que a pessoa deposite 
um valor a partir de R$30,00 na conta do PNUD, que é 
um órgão das Nações Unidas envolvido nessas ope-
rações de socorro etc. Portanto, uma quantia módica, 
a partir de R$30,00, numa conta da Caixa Econômica 
Federal. Acessando a Internet no site Fraternidade ao 
Haiti, as pessoas têm a informação completa de como 
devem proceder. Acho que é hora de a gente resgatar 
aquele esforço inicial, não é? Engana-se quem pensa 
que a situação lá melhorou. Está do mesmo jeito. Está 
do mesmo jeito: terra arrasada. Então, é preciso que 
as pessoas participem, colaborem minimamente, não 
deixando a peteca cair, como se diz pelas ruas, tanto 
com relação ao Haiti quanto em relação ao Chile ou 
àquele episódio ocorrido no nosso próprio País lá na 
Ilha Grande, no Rio e outros. É preciso que a gente 
permaneça mobilizado, sob pena de a gente perder 
aquela coisa tão bonita de dar solidariedade a quem 
sofre, a quem necessita da nossa colaboração. Muito 
obrigado, Senador Valter. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sena-
dor Geraldo Mesquita, ao examinar aquelas imagens de 
crianças comendo biscoito feito de lama, de barro, é de 
fazer essa pergunta que vai inspirar a campanha que 
V. Exª em boa hora registra e já convoca: “O que você 
faz ou está fazendo pelo Planeta?” – especialmente 
pelas pessoas que sofrem no Planeta? São imagens 
que realmente mostram a maior iniquidade que pode 
ser imposta ao ser humano.

Muito obrigado pelo aparte, Senador Geraldo 
Mesquita. 

Sr. Presidente, dando continuidade, falávamos 
da questão do Brasil, de como o Brasil lida com essas 
questões. Portanto, mais de 60% dos casos desses de-
sastres naturais ocorreram nas regiões Sul e Sudeste 
do País, onde a instabilidade atmosférica é maior, de-
vido à passagem de frentes frias do inverno. 
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Isso explica, em parte, a gravidade do ocorrido 
em Santa Catarina, em 2008. Dos 293 Municípios do 
Estado, 14 foram declarados em situação de calami-
dade pública e 63 em situação de emergência. 

(Interrupção do som.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mais de 
32 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, 
e houve 135 mortes e seis desaparecimentos. Apesar 
da eloquência desses números, a institucionalização 
efetiva do Sistema Nacional de Defesa Civil só ocor-
reu no Brasil depois de 1988. Antes disso, entretanto, 
já desde a Segunda Guerra Mundial, havia iniciativas 
isoladas nesse sentido, embora não um sistema de-
vidamente formalizado, institucionalizado, estruturado 
como hoje. Mas há quem critique a nossa filosofia de 
ação nesse campo. É o caso do geógrafo Lutiane Al-
meida, doutorando em Geografia pela Universidade 
Estadual Paulista. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já 
estou quase concluindo, Sr. Presidente.

Para ele, o Brasil se concentrou na chamada 
gestão da crise. A gestão da crise, segundo ele, é 
voltada para a atuação após os sinistros, não para a 
sua prevenção. Na opinião desse especialista, deve-
ríamos trabalhar com base no conceito de gestão de 
risco. E isso somente começou a ocorrer nos últimos 
cinco anos em nosso País. A gestão de risco se apoia 
no tripé: proteção, previsão e prevenção. Segundo ele, 
é a forma mais efetiva de se evitar perdas humanas 
e econômicas.

Não pretendo me alongar sobre o tema, Srªs e 
Srs. Senadores, Sr. Presidente. Aproveito, apenas, os 
exemplos dolorosos que assistimos para fazer esse 
alerta. Advertência para aprimorarmos em tais circuns-
tâncias as estratégias de previsão e de prevenção. É 
fundamental observar os bons exemplos dos países 
que organizaram os seus sistemas de enfrentamento 
desses desastres. 

Cabe, aqui, uma palavra, em particular, sobre a 
prevenção dessas catástrofes nos grandes aglomerados 
humanos. Refiro-me a locais em condições perigosas 
de habitabilidade, como encostas e margens de rios. 
Como vimos, 73% dos desastres ocorridos em nosso 
País são inundações e escorregamentos.

Estaremos salvando ...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Esta-
remos salvando muitas vidas e evitando muitos preju-
ízos materiais se atuarmos mais firmemente nessas 
localidades. 

Portanto, é fundamental a troca de informações 
e a integração entre autoridades federais, estaduais 
e municipais. 

Esse entendimento é imprescindível para que 
possamos prever desastres, prevenir danos e atuar 
rapidamente após a sua ocorrência, já que eles, infe-
lizmente, não estão sob o nosso controle.

Sr. Presidente, finalizo aqui minhas palavras no 
sentido de que os Governos Federal, Estaduais e Muni-
cipais atuem mais e com mais firmeza na prevenção.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar-
coni Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Período do Expediente.

Em sessão anterior, no dia 09/03/2010, foi lido 
o Requerimento nº 182, de 2010, do Senador Alva-
ro Dias, solicitando ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) realização de auditoria nos Fundos de Pensão 
Previ, Funcef e Petros, para investigar a aplicação de 
recursos dessas entidades no Bancoop.

Em votação o Requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vamos iniciar a votação, até que o Presidente 
Sarney chegue aqui. Vamos começar a votação, para 
que haja o quórum necessário à deliberação da esco-
lha de chefe de missão diplomática.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 63, DE 2010 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 63, de 2010, pela qual o 
Presidente da República submete à delibera-
ção do Senado a escolha do Sr. Oto Agripino 
Maia, Ministro de 1ª Classe da Carreira da 
Diplomacia do Quadro Especial do Ministério 
de Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Helênica.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo 
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Relator foi o Senador Heráclito Fortes. (Pare-
cer nº 187, de 2010 – CRE)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou aprovei-
tar a oportunidade, enquanto os colegas Senadores 
chegam ao plenário para a votação, para comentar o 
requerimento que acabamos de aprovar.

V. Exª submeteu à deliberação do Plenário – e 
ele foi aprovado – requerimento que solicita ao Tribu-
nal de Contas da União (TCU) auditoria do repasse de 
recursos dos fundos de pensão da Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e Petrobras à Bancoop, a Co-
operativa de Bancários do Estado de São Paulo.

A imprensa, nos últimos dias, noticiou fartamen-
te: houve um esquema de corrupção que possibilitou 
o desvio de cerca de R$100 milhões. É a avaliação 
inicial feita pelo Procurador Dr. José Carlos Blat, que, 
em três anos de investigação, auditou cerca de 8,5 
mil extratos bancários, chegando à soma de R$100 
milhões em desvios. Esses desvios foram destinados, 
segundo o Promotor, ao caixa dois do PT, para cam-
panha eleitoral, desde 2002; à confecção de adesivos 
da campanha do Presidente Lula; ao enriquecimento 
de pessoas ligadas à diretoria dessa cooperativa. Mais 
de 400 famílias foram lesadas. Amanhã, às 10 horas, 
na Comissão de Direitos Humanos, haverá uma audi-
ência pública, para que sejam ouvidos representantes 
dos cooperados que foram lesados nessa operação 
audaciosa de corrupção na Bancoop.

Depois, como fato subsequente, houve a reve-
lação de mais uma denúncia: o corretor Lúcio Funa-
ro, valendo-se do expediente da delação premiada, 
revelou ao Ministério Público os lances da corrupção 
que envolvem o tesoureiro do PT na transferência de 
recursos para o mensalão, recursos também oriundos 
dos fundos de pensão, que queremos sejam agora 
auditados pelo TCU.

Segundo a revista Veja, que publicou reportagem 
nesse fim de semana, o Sr. Vaccari exigia uma comis-

são que ia de 6% a 15% e o número emblemático de 
12%. A comissão média exigida para os negócios de 
bancos, incluindo o Banco Santos, o BMG e o Banco 
Rural, com os Fundos de Pensão...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – O percen-
tual exigido pelo Sr. Vaccari, em média, era de 12%, 
abastecendo o caixa do mensalão. Esse fato, que é 
novo, mostra que a seleção dos denunciados no epi-
sódio do mensalão não está completa, há necessidade 
de convocação de novos astros para essa seleção. E 
esse é um deles.

Por essa razão, os partidos de oposição estão 
elaborando representação, que será protocolada junto 
ao Procurador-Geral da República, solicitando o apro-
fundamento da investigação para a responsabilização 
civil e criminal de mais um artífice desse grande es-
cândalo, o escândalo do mensalão.

A prática adotada, a estratégia estabelecida é a 
estratégia delubiana, do tesoureiro do PT, tesoureiro 
da candidatura oficial do Partido à Presidência da Re-
pública, captando recursos de forma desonesta para 
abastecer o caixa dois do Partido dos Trabalhadores. 
Essa é a denúncia. Não podemos ignorá-la e não po-
demos ser complacentes, coniventes ou cúmplices. 
Devemos adotar as providências que nos cabe adotar, 
e uma delas é formular representação para convocar 
o Ministério Público, a fim de que, dando prossegui-
mento às investigações, possa chegar à responsabi-
lização civil e criminal e de que, se for o caso, possa 
denunciar o envolvido.

Portanto, Srª Presidente, era essa a questão 
que queríamos apresentar, aproveitando esta opor-
tunidade da votação desse nome para a Embaixada 
da Grécia.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidente, por favor, peço a palavra.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slheressarenko. 
Bloco/PT – MT) – Pela ordem, concedo a palavra ao 
Senador Suplicy.

Há ainda uma comunicação inadiável a ser feita 
pelo Senador Arthur Virgílio.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Se-
nadora Serys Slhessarenko, primeiro, quero aqui dizer 
de quão bem o Embaixador Oto Agripino Maia tem 
procedido ao longo de seu trabalho como embaixador, 
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inclusive na sua última missão tratando da diáspora de 
brasileiros no exterior, quando se conduziu muito bem, 
estando atento, inclusive, às observações e aos apelos 
de Senadores para cuidar, por exemplo, de problemas 
havidos com brasileiros ora no Japão, ora na Espanha, 
ora no Paraguai. Ele sempre esteve muito atento. Sua 
vida como embaixador o credencia muito bem. Ele, 
que é embaixador do nosso colega Agripino Maia no 
Senado, muito tem honrado o Itamaraty.

Mas, com respeito àquilo que disse o Senador 
Alvaro Dias e, ainda hoje, outros Senadores, como os 
Senadores Papaléo Paes e Mário Couto, eu gostaria 
de registrar, Srª Presidenta, a decisão tomada pelo 
Juiz de Direito Carlos Eduardo Lora Franco, em 12 de 
março último, em que observa:

Inicialmente, não se pode desconside-
rar a repercussão política que a presente in-
vestigação passou a ter a partir do momento 
em que o teor do requerimento do Ministério 
Público [...] veio a ser divulgado pela impren-
sa no último final de semana, antes mesmo 
que fosse apresentado em juízo. [...] faltando 
cerca de apenas sete meses para as eleições 
presidenciais, uma das pessoas de quem foi 
requerida a quebra de sigilo (João Vaccari 
Neto) estaria sendo indicado como possível 
integrante da equipe da campanha da virtual 
candidata do partido atualmente ocupante da 
Presidência da República.

Tal contexto, porém, apenas reforça ainda 
mais a necessidade de cautela e rigor no exa-
me dos requerimentos formulados, justamente 
para que tal atmosfera política não venha a 
contaminar a presente investigação ou, noutro 
sentido, que esta não venha a ser utilizada por 
terceiros para manipulação da opinião pública 
por propósitos políticos.

O Ministério Público e o Poder Judiciário 
são, antes que tudo, instituições de Estado, e 
não de governo.

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – SP) – Senador Suplicy, eu solicitaria a V. Exª 
o término do seu pronunciamento o mais brevemente 
possível, porque o Senador Arthur Virgílio está na tri-
buna, por favor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Tenho a certeza de que será importante que S. Exª 
possa, inclusive, conhecer o teor dessa decisão.

Assim, é imprescindível que sua atuação 
fique acima de circunstâncias ou convicções 
políticas.

E não basta que cada integrante destas 
instituições exclua internamente suas convic-
ções políticas de influência em suas atuações. 
É imprescindível também que fique absoluta-
mente claro, para toda a sociedade, que suas 
atuações são isentas de outros interesses que 
não os decorrentes de suas próprias atribui-
ções institucionais.

[...]
Portanto, a partir do momento em que 

este inquérito passou a ter tamanha reper-
cussão política, é preciso que cada decisão 
ou providência tomada esteja ainda mais fir-
memente embasada em elementos de prova 
e de direito sólidos e claros.

Srª Presidente, vou pedir que seja transcrita a 
decisão completa. Avalio que seja importante que to-
dos os Senadores estejam cientes de como a Justiça 
está examinando esse caso com o devido equilíbrio 
e, portanto, sem os exageros que, em algumas oca-
siões, têm caracterizado as manifestações, inclusive, 
aqui, no Senado Federal.

Portanto, Srª Presidente, peço que seja transcrita 
a íntegra da decisão do Juiz.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E 
CORREGEDORIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DA 

CAPITAL - DIPO

Vistos, etc.
Inicialmente não se pode desconsiderar a reper-

cussão política que a presente investigação passou a 
ter a partir do momento em que o teor do requerimen-
to do Ministério Público de fls. 5649 e ss. veio a ser 
divulgado pela imprensa no último final de semana, 
antes mesmo que fosse apresentado em juízo. E isso 
porque, faltando cerca de apenas sete meses para as 
eleições presidenciais, uma das pessoas de quem foi 
requerida a quebra de sigilo (João Vaccari Neto) estaria 
sendo indicado como possível integrante da equipe de 
campanha da virtual candidata do partido atualmente 
ocupante da Presidência da República.

Tal contexto, porém, apenas reforça ainda mais a 
necessidade de cautela e rigor no exame dos requeri-
mentos formulados, justamente para que tal atmosfera 
política não venha a contaminar a presente investigação 
ou, nouto sentido, que esta não venha a ser utilizada 
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por terceiros para manipulação da opinião pública por 
propósitos políticos.

O Ministério Público e o Poder Judiciário são, an-
tes que tudo, instituições de Estado, e não de governo. 
Assim, é imprescindível que sua atuação fique acima 
de circunstâncias ou convicções políticas.

E não basta que cada integrante destas institui-
ções exclua internamente suas convicções políticas de 
influência em suas atuações. É imprescindível também 
que fique absolutamente claro, para toda a sociedade, 
que suas atuações são isentas de outros interesses 
que não os decorrentes de suas próprias atribuições 
institucionais.

Em analogia no dito popular, não basta ser hones-
to, é preciso parecer honesto. Ou, no caso dos autos, 
não basta ser isento, é preciso parecer isento.

Portanto, a partir do momento em que este in-
quérito passou a ater tamanha repercussão política, é 
preciso que cada decisão ou providência tomada es-
teja ainda mais firmemente embasada em elementos 
de prova e de direitos sólidos e claros.

A manifestação apresentada pelo Ministério Pú-
blico descreve uma série de fatos e circunstâncias, 
narrando como seria o suposto esquema de desvio 
de valores da Bancoop, inclusive para fins de finan-
ciamento ilítico de campanhas políticas.

Porém, não há em tal manifestação a indicação 
clara e precisa dos elementos de prova dos autos 
que sustentam tal narrativa, bem como os pedidos 
formulados.

E, sendo este um feito bastante complexo, já 
com 26 volumes (mais de 5.600 páginas), além de 59 
anexos, como citado pelo próprio Ministério Público, 
é imprescindível que indique de forma discriminada e 
detalhada os elementos que sustentem cada uma de 
suas afirmações.

A manifestação cita, por exemplo, que “aproxima-
damente 40% da movimentação das contas correntes 
de titularidade da Bancoop tiveram recursos sacados 
em dinheiro na própria agência bancária” (fls. 5652), 
mas como base para tal alegação indica apenas um 
cheque, no valro R$50.000,00, sem sequer citar em 
que volume ou apenso, e folha, consta tal informação. 
Cita, ainda, que numa avaliação, entre 2001 e 2008, 
teria constatado que os valores assim circulados che-
gariam a R$18.000.000,00, mas novamente não há 
indicação precisa da fonte de tais informações.

Tem-se, portanto, como imprescindível que os 
autos tornem ao Ministério Público para que indique 
com precisão quais os fundamentos de cada uma de 
sua afirmações que invoca como razões para os pe-
didos formulados.

E isso para que, como dito, fique bem claro para 
toda a sociedade que os pedidos e as decisões estão 
fundados apenas em elementos e razões contidas nos 
autos e s]ao efetivamente necessários e oportunos, 
neste momento.

E não é demais dizer que tal providência natu-
ralmente incumbe ao órgão requerente. Os fatos, com 
respectivos fundamentos, devem ser apresentados pela 
parte ao Magistrado, para que então possa decidir.

Se assim não for, atribuindo-se ao Juiz a obriga-
ção de investigar as provas para buscar os elementos 
que submetem a acusação, óbvio que perderá seu 
olhar imparcial.

É verdade que a fls. 5648, v., item 3, o Ministé-
rio Público alegou que apresentará planilhas sobre a 
movimentação bancária oportunamente.

Porém, tais planilhas, além de outras informações, 
são imprescindíveis para o próprio conhecimento de 
nossa parte dos pedidos apresentados. E das provi-
dências poderão (excluída apenas a que é manifesta-
mente descabida e fica já rejeitada como abaixo indi-
cado), tais como a oitiva de pessoas e solicitação de 
informações bancárias, nenhuma delas corre risco de 
perecimento, não sendo urgente a ponto de ensejar a 
necessidade da apreciação antes dos esclarecimen-
tos determinados.

Por outro lado, e sem prejuízo dos esclarecimen-
tos a serem prestados pelo Ministério Público, observo 
que há algum pedido que já podem de plano ser apre-
ciados, e deferido ou não.

Quanto ao item 1 de fls. 5659 (expedição de ofí-
cio ao Banco Bradesco para que forneça toda a movi-
mentação do fundo FDIC – Bancoop), observo que a 
vinda de tais informações desta natureza já havia sido 
determinada a fls. 5507, mas respeitada à empresa 
Planner Corretora de Valores S. A. que respondeu a fls. 
5518/5521, informando que quem poderia prestá-las 
seria o Banco Bradesco, por ser o atual banco custo-
diante. Assim, o ofício ora pretendido nada mais é de 
que o que já havia sido antes deferido.

Já, quanto ao item 6 (bloqueio imediato de todas 
as contas bancárias, fundos e aplicações de Banco-
op), observo que é manifesto seu descabimento e 
despropósito nestes autos, sendo de rigor o pronto 
indeferimento.

Ora, é informação disponível na internet, e que 
foi também trazida a estes autos pela própria Bancoop 
após o requerimento ministerial, de que foi proposta 
pelo próprio Ministério Público uma ação civil pública 
(autos nº 583.00.2007.245877-1, da 37ª Vara Cível do 
Fórum Central – fls. 5701/5720) contra a cooperativa e 
que nesta houve um acordo homologado judicialmente 
em março de 2009 estabelecendo uma série de provi-

    489ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2010



07560 Quarta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2010

dências a serem adotadas para garantia dos coopera-
dos, inclusive pela realização de auditorias. Evidente, 
portanto, que a administração da cooperativa, se foi 
temerária em algum momento, ao menos afora está 
sendo acompanhada pelo Ministério Público, e que 
foram tomadas medidas saneadoras (ao menos é o 
que se deve presumir pelo próprio fato de o Ministério 
Público ter firmado um acordo nesse sentido).

Nesse panorama, o pedido feito pelo Ministério 
Público nestes autos (bloqueio de todos os valores da 
Bancoop) implicaria, basicamente, na imediata interrup-
ção de todas as suas atividades, com prejuízo eviden-
te não só para todos os seus cooperados, como, por 
exemplo, impedimento até do pagamento dos salários 
dos funcionários da cooperativa. E tudo isso baseado 
apenas num retrato do passado, que é o que se tem 
nestes autos, e não do presente, que é o que deve es-
tar sendo acompanhado pela Promotoria de Justiça do 
Consumidor, na citada ação civil pública.

Por outro lado, se a situação atual recomendar 
tal medida, o que só poderá ser perfeitamente co-
nhecido no âmbito daqueles autos e da Promotoria 
do Consumidor, é naquela esfera que tal providência 
deve ser requerida.

Evidente, portanto, que não tem como ser aco-
lhido. 

Ante o exposto, assim decido:
1 – Defiro o item I de fls. 5648 (desentranhamen-

to de alguns documentos para juntadas em apensos, 
para melhor organização);

2 – Defiro a expedição do ofício requerido no item 
I de fls 5659 (obtenção de informações da movimenta-
ção financeira do fundo FDIC – Bancoop);

3 – Indefiro de plano o requerimento no item 6 de 
fls 5661 (bloqueio de todas as contas da Bancoop);

4 – Determino que tornem os autos ao Ministério 
Público para que complemente seu requerimento, indi-
cando de forma clara e detalhada quais os fundamentos 
dos autos para suas alegações, e especialmente:

a) Apresente um quadro com planilhas indicando 
em resumo quais os valores recebidos pela Bancoop em 
cada um dos meses (sua entrada) e quais os cheques 
que teriam sido emitidos e descontados diretamente no 
caixa, sem indicação do destinatário, informando seu 
valor, data de desconto, e folha, volume e apenso dos 
autos no qual consta a informação, demonstrando que 
superam R$18.000.000,00 e 40% da movimentação 
da cooperativa, como alegado;

b) Apresente quadro, nos mesmo termos refe-
rente à movimentação entre a Bancoop e a Germany, 
indicando também  a origem nos autos da informação 
de que as empresas Germany e Mizu/Mirante eram 
fornecedoras exclusivas da Bancoop, demonstrando 

especialmente o grau vinculação da Mizu com a Ban-
coop, que levou à alegação de que esquema de desvio 
se destinava ao funcionamento político, demonstran-
do assim a alegação de “confusão negocial” entre as 
empresas (3º par. De fls. 5653);

c) Apresente um resumo, indicando as folhas dos 
autos que contenham tais informações, sobre quais os 
integrantes da Diretoria da Bancoop em todo o perío-
do investigado, bem como quais deles já tiveram seu 
sigilo quebrado, ou assim requerido, nestes autos, e 
demonstrando as razões da opção, agora, pelo pedido 
de quebra de sigilo especificamente de João Vaccari 
Neto e Ana Maria Érnica1;

d) Esclareça a conveniência da oitiva de tais pes-
soas pela autoridade policial nesse momento (tem 5 
de fls. 5661), e não após eventual vinda das informa-
ções bancárias, quando então poderão ser indagados 
e esclarecer também sobre o que eventualmente se 
revelar;

e) Em complementação ao quadro de item c su-
pra, apresente um quadro informando os sócios de 
cada uma das empresas citadas a fls. 5650 e 5651 
(Germany e Mirante), indicando quais pertencem aos 
quadros da Bancoop, e indicando as fls. Dos contratos 
sociais nos autos;

f) Esclareça a pertinência quanto ao pedido do 
item 2 nestes autos (cópia de cheques de R$20.000,00 
e R$1.200,00 de titularidade da Mizu, que teriam sido 
dados em doação para o Partido dos Trabalhadores), 
posto que, em tese, se trata de fato a ser apurado pela 
Justiça Eleitoral.

Com o atendimento de todo o acima, tornem 
conclusos.

Int.
São Paulo, 12 de março de 2010. – Carlos Edu-

ardo Lora Franco, Juiz de Direito

 1                  Tais esclarecimentos são especialmente convenientes para a trans-
parência acima citado quanto à oportunidade de tal requerimento, 
dado o momento do calendário eleitoral, evitando qualquer interpre-
tação política que terceiros venham querer emprestar-lhe.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª será 
atendido, de conformidade com o nosso Regimento.

Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, chamo a atenção 
da Casa para um comunicado, Senador Jereissati, que 
o PSDB faz à Nação, ao Governo e à Casa a respeito 
da postura que adotará, a partir de agora, em relação 
à política exterior do País.
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Mas, antes do comunicado em si, eu me dou ao 
trabalho de elencar a trajetória de equívocos da política 
externa brasileira. Por exemplo, o Governo brasileiro 
apoiou para a direção da Unesco o cidadão egípcio 
antissemita Farouk Hosni. E, o que é pior, perdeu a 
eleição pela Secretaria-Geral dessa entidade das Na-
ções Unidas para a búlgara Irina Bokova. O mais grave, 
Senador Jarbas, é que, para apoiar Hosni e perder, o 
Brasil desprezou o diplomata brasileiro Márcio Barbo-
sa, que teria o apoio tranquilo dos países europeus e 
dos próprios Estados Unidos.

Na disputa recente por uma vaga na Haia, o Bra-
sil expôs, de maneira até pouco responsável, o nome 
íntegro de uma Ministra da Suprema Corte, a Ministra 
Ellen Gracie. E, certa vez, conversando informalmente 
com a Ministra, eu disse a S. Exª do risco que corria, 
por conhecer os métodos com que tem agido a diplo-
macia do meu País.

O Brasil, em algum momento, concedeu o status 
de economia de mercado à China, e os prejuízos eco-
nômicos daí decorrentes são conhecidos. Fez tudo isso 
em troca do apoio da China, que não viria jamais, até 
porque, se tivesse de engolir o Brasil no Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) 
como membro permanente, teria também a China de 
abrir espaço para que seu arquiadversário, o Japão, 
também ingressasse nesse mesmo Conselho, nesse 
mesmo status, e isso não seria tolerável pela China, 
seria até pueril. E foi pueril o Governo brasileiro ao 
acreditar nisso.

O competente Embaixador Luiz Felipe Seixas 
Corrêa, apoiado pelo Brasil obviamente, perdeu a dis-
puta para a Organização Mundial do Comércio (OMC), 
e só houve um país latino-americano que nos acom-
panhou – fala-se tanto da tal liderança do Presidente, 
mas só um país latino-americano nos acompanhou 
–, os demais todos deixaram de estar conosco nesse 
episódio de luta para que se emplacasse o nome de 
Luiz Felipe Seixas Corrêa para a OMC. Só o Panamá 
esteve conosco.

Em 2005, o competente economista e ex-Ministro 
João Sayad foi derrotado para a Presidência do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Dos nove 
membros, só quatro votaram no Brasil. E, do Mercosul, 
só nos acompanhou a Argentina, ninguém mais.

Essa pretensão não será atingida neste momen-
to e nem se justifica. O que significa fazer parte do 
Conselho de Segurança como membro permanente 
de uma ONU que virou liga das nações, até porque 
desprestigiada pelos bombardeios unilaterais que o 
Presidente George Walker Bush fez ao Iraque, naquele 
episódio, liquidando, por um tempo pelo menos, com a 
perspectiva de efetivas decisões multilaterais? A luta 

de um país médio como o Brasil, de uma potência 
econômica média como o Brasil, teria de ter sido feita 
pela liderança de um movimento pela volta do multila-
teralismo, não pela insistência em participar de uma 
entidade que, a cada momento, desprestigia-se e que, 
nem de leve, é aquela entidade forte.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª um pouco mais de tempo, Srª Presidenta.

Nem de leve, é aquela entidade que substituiu a 
Liga das Nações.

Em 2005, o Brasil realiza a Cúpula América do 
Sul-Países Árabes. Era uma espécie de tentativa de 
rivalizar com a liderança de Bush àquela altura. Hou-
ve um desfile de ditadores, alguns dos quais notórios 
financiadores do terrorismo.

Em 2006, o Brasil vota contra Israel no Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, mas, no ano anterior, 
recusou-se a condenar o Sudão por proteger uma 
milícia genocida que havia praticado os massacres 
de Darfur.

Aí veio o episódio da rodada de Doha, que fra-
cassa. É uma questão econômica, e não quero entrar 
no mérito disso. Mas o fato é que a decisão foi muito 
simples. O Ministro Amorim disse, de maneira muito 
simplória até: “A culpa é dos Estados Unidos”. E, as-
sim, pronto, estava tudo resolvido.

Vamos a Evo Morales e às concessões que ame-
açaram o patrimônio de acionistas e dos brasileiros 
como um todo no episódio de desapropriação de ati-
vos da Petrobras.

Vamos a Chávez, que atenta contra as liberdades 
e que tenta nos empurrar goela abaixo como membro 
do Mercosul.

Vamos à Argentina, que nos impõe barreiras 
comerciais a cada momento. O Brasil não sabe se 
impor à Argentina, que está em crise, que o seu po-
pulismo produz. A Argentina está em crise econômica 
irreversível.

O Paraguai rasga o Tratado de Itaipu.
O Equador chegou a sequestrar brasileiros.
Ultimamente, houve o caso de Honduras. O Bra-

sil se intromete nos assuntos internos de Honduras e, 
hoje, não sabe como sair da enorme confusão em que 
ele próprio se enfiou.

Temos a simpatia absurda, declarada, pela dita-
dura do Irã, que quer enriquecer...

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª 
Presidente, peço a V. Exª um pouco mais de tempo. 
Essa campainha em nada ajuda, e preciso realmente 
concluir este discurso.
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Senador Jarbas Vasconcelos, o Irã quer enri-
quecer urânio acima de 20%. O Brasil alega que, se o 
Brasil concorda com isso, amanhã, a Agência Interna-
cional de Energia Atômica castrará do Brasil o direito 
de fazer o mesmo. E chega a ser tão deslavada essa 
inverdade, que o Brasil já tem autorização para enri-
quecer urânio acima de 20%. O Brasil teria de concor-
dar com a proposta de alguns países pacifistas que 
dizem o seguinte: “O Irã precisa, para fins pacíficos 
de energia, de urânio enriquecido acima de 20%; en-
tão, fornecemos a ele esse urânio enriquecido acima 
de 20%”. Mas não é isso o que o Irã quer. O Irã quer 
construir a bomba atômica, com a qual incendiaria ain-
da mais a grave situação geoeconômica e geopolítica 
do Oriente Médio.

Agora, eu gostaria de falar muito da tolerância com 
a ditadura da Coréia do Norte, um regime celerado, um 
regime que precisa do isolamento mesmo, até para cair, 
porque aquele povo merece aspirar liberdade.

E Cuba? Vimos o tratamento que foi dado aos 
boxeadores cubanos. Vimos, agora, desprezo, algo 
infeliz. Uma senhora me disse, no interior do Estado 
do Amazonas, que sempre julgou o Presidente Lula 
uma pessoa bondosa e disse: “Meu Deus, de repente, 
esse homem dá uma declaração tão desumana, tão 
dura, tão rude em relação a vidas humanas!”. Foi tão 
pouco cristã aquela declaração e a comparação entre 
bandidos e prisioneiros de consciência. 

Aquele povo está sendo ameaçado, está sendo 
humilhado, está sendo pisoteado nos seus direitos mí-
nimos há tanto tempo! É a ditadura mais vovó, mais 
antiga, mais esclerosada e, portanto, mais cruel, até 
porque é a que dura mais tempo, a ditadura de Fidel 
Castro! E tem gente ainda que consegue ver poesia 
naquilo, que consegue ver futuro naquilo, que conse-
gue ver heroísmo naquilo! 

Mas, muito bem! Agora, chega Israel. Houve um 
incidente em Israel. São seguidas gafes. O Presiden-
te se recusa a ir ao túmulo de uma figura importante 
para eles, que é o Sr. Herzl. A alegação é a de que o 
Presidente Lula não precisaria ir a esse túmulo, que 
seria de um sionista, porque Sarkozy passou por lá e 
não foi a esse túmulo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – De um 
fundador do Estado de Israel.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi 
um dos fundadores do Estado de Israel.

Mas Sarkozy não foi convidado para ir lá. Ele não 
cometeu a indelicadeza de não ir lá. Ele não criou um 
pequeno impasse por não ir lá. Na verdade, o Presi-
dente não poderia, nunca, abrir mão do papel de me-
diador que caberia ao Brasil, até porque o Brasil é um 
país que sempre se deu bem com os países árabes 

e que tem tudo para continuar se dando bem com os 
países árabes, com os palestinos. O Brasil sempre lu-
tou pela criação de um Estado Palestino. O Brasil teve 
a honra, Senador José Agripino, de ter Oswaldo Ara-
nha presidindo a primeira sessão da Assembléia das 
Nações Unidas que consagrou o Estado de Israel. O 
Brasil não poderia, nunca, abrir mão desse seu papel 
de potencial mediador, tomando posição pró-Palestina, 
como não poderia tomar posição pró-Israel, porque a 
neutralidade é que faria dele um mediador e aquele 
que cresceria, pela via da mediação inteligente, no 
cenário internacional.

Eu poderia listar mais outros casos, mas, Sr. 
Presidente e Senador José Agripino, de maneira bem 
simples, eu gostaria de comunicar o resultado da de-
cisão colegiada dos Senadores do PSDB, que aqui 
tenho a honra de explicitar.

Não acredito, Senador José Agripino, em obs-
trução absoluta, porque daqui a pouco aparece uma 
medida provisória fundamental, algo essencial para o 
povo brasileiro, e nós ficamos presos àquela palavra que 
demos de que iríamos obstruir. Obstrução terá sempre 
que ser seletiva para ser inteligente e eficaz.

Do mesmo modo, não queremos parar as ativi-
dades diplomáticas brasileiras envolvendo e prejudi-
cando países que não têm nada a ver com o quadro 
que está posto pelos erros da diplomacia brasileira, 
mas nós, daqui para frente, nos declaramos rompidos 
com a política externa brasileira. O PSDB está rompido 
com a política externa deste País. O PSDB não tem 
mais nenhum compromisso com essa aprovação sim-
ples e rápida de embaixadores. O PSDB não tem mais 
nenhum compromisso com essa aprovação simples, 
rápida e, eu diria, até simplória, de embaixadores, que 
se faz com algumas explicações que o embaixador dá, 
com uma ou outra pergunta protocolar que faz daqui 
para lá, porque o que nós queremos é abrir o diálogo 
com o Sr. Ministro Celso Amorim, com o Senhor Pre-
sidente da República, se ele assim o desejar, mas por 
ele pode ser o Ministro Celso Amorim. Nós exigimos, 
pedimos e cobramos a alteração fundamental dessa 
política danosa, ruinosa, nociva, essa política externa 
brasileira que está, aos poucos, desgastando e des-
montando a imagem do próprio Presidente no exterior, 
que está ameaçando a economia brasileira, porque 
isso não cria boas perspectivas de parceria para nós, 
e que está desmascarando, desmontando, pelo menos, 
a mágica internacional que se tentou criar mitificando 
a figura do Presidente.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-
dor Arthur Virgílio...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concedo a V. Exª.
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E olhe que eu quero conceder ao Presidente esta 
opinião fraterna: proteja o patrimônio que Vossa Exce-
lência acumulou, Presidente. Não permita que o seu 
nome seja desmoralizado como está sendo. Está viran-
do chacota em editoriais de jornais americanos, está 
virando chacota em editorias de jornais ingleses... 

Ou seja, toda aquela poesia, toda aquela mági-
ca se esvaiu. 

Então, nós não queremos que o Brasil perca nem 
conteúdo político, nem densidade econômica, nem 
perspectiva de negócios, nem respeitabilidade. Trata-
se de uma política externa que está-se mostrando in-
fantil, pueril, tola, que terá a oposição do PSDB, e que 
terá, daqui para frente, uma relação de ruptura com 
o PSDB enquanto o Chanceler não sentar conosco, 
ouvindo-nos e respeitando a parte da população brasi-
leira que representamos, para, conosco, alterar pontos 
que estão a ridicularizar o Brasil e que não significam, 
de forma alguma, nem perspectiva de bons negócios, 
nem pragmatismo, nem inteligência, nem lucidez, por-
que está sendo desastrosa, ruinosa, danosa, nociva 
para os interesses brasileiros a política externa que 
ora vem sendo praticada.

Senador Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 

Arthur Virgílio, eu queria parabenizá-lo pelo bonito, 
enfático, claro e didático discurso que V. Exª faz hoje 
aqui, nesta Casa. A meu ver, trata-se, Senador Arthur 
Virgílio, de um discurso histórico, que marca uma po-
sição do Senado, desta Casa, que tem como um dos 
seus papéis ser auxiliar na política externa deste País. 
Nós temos nos omitido, nos últimos anos, de fazer esse 
papel, sendo apenas um assistente de uma política 
externa que tem se mostrado cada vez mais desas-
trosa, e que vem intensificando esse desastre nos últi-
mos meses. V. Exª fez um feliz retrospecto de todos os 
equívocos, de todos os erros e de todos os ridículos a 
que o Brasil se submeteu nos últimos anos, em razão 
de uma mistura de megalomania com ingenuidade e 
infantilidade proposta pela política externa brasileira. 
Ultimamente, essa política tomou aspecto pior ainda, 
porque, além de ser megalomaníaca e absolutamente 
infantil, tomou uma característica antiamericana, num 
antiamericanismo quase juvenil, dos anos 40, de as-
sembleia geral de estudante secundário, juntando-se 
a uma virada de simpatia por todos os países e atos 
autoritários e não democráticos do mundo. Esse con-
junto de coisas faz com que esse seu discurso hoje 
seja histórico, porque não podemos nos omitir e deixar 
o País continuar exposto a esse ridículo, como está 
acontecendo agora. Agora, temos de ser – V. Exª expôs 
isto muito bem – absolutamente rigorosos no cumpri-
mento do nosso papel de fiscalizar e corrigir os rumos 

da política externa brasileira. Senador Arthur Virgílio, 
eu queria dar-lhe meus parabéns por esse pronuncia-
mento. Conte comigo nessa vigilância e nesse rigor 
para que o País deixe de se expor dessa maneira, de 
se mostrar aliado de tudo o que é ruim e ignorar tudo 
que é bom e democrático neste mundo por meio de 
uma visão que não sei como classificar! Parabéns pelo 
seu discurso! Estamos aqui cerrando fileiras com V. Exª 
nessa proposta que faz neste momento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obriga-
do, Senador Tasso Jereissati, querido companheiro.

Eu queria, em resposta a V. Exª, apenas lembrar 
mais uma coisa. O Presidente Lula esteve doente há 
pouco tempo. Eu não sei se outros foram tão rápidos 
em telegrafar a Sua Excelência lhe desejando pronto 
restabelecimento quanto eu próprio fui, porque sepa-
ro muito bem essa questão pessoal e a solidariedade 
nesses momentos do meu exercício de líder de um 
partido de oposição, como é o PSDB.

Agora, Sua Excelência, graças àquilo, escapou 
de um vexame internacional. O discurso que foi prepa-
rado para que ele lesse – e que foi lido, afinal, graças 
a Deus, apenas pelo Ministro Celso Amorim – era um 
discurso de tal forma cabotino, um discurso através do 
qual o Presidente ensinava ao mundo como se compor-
tar, porque o Brasil, supostamente, teria sido o único 
País a enfrentar com galhardia a crise, um discurso 
tão absolutamente bizarro que foi muito bom que não 
tivesse sido lido pelo Chefe da nossa Nação. Foi muito 
bom e muito oportuno.

Eu queria agradecer a V. Exª pelo aparte e so-
lidariedade, V. Exª que foi um dos artífices, um dos 
construtores dessa ideia que ora é exposta pela Lide-
rança do PSDB.

Com muita honra, passo a palavra ao Senador 
Eduardo Azeredo, Presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores, e, em seguida, ao Senador Suplicy 
e, depois, ao Senador Jarbas Vasconcelos, pelo que 
eu estou vendo. 

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Arthur Virgílio, da mesma forma, quero dizer que V. Exª 
está levantando aqui um caminho, que está aconte-
cendo, de seguidas trapalhadas do Governo Federal. 
A responsabilidade da política externa não pode ser 
apenas do Executivo. O Legislativo tem essa função. A 
nossa Comissão de Relações Exteriores tem a função 
de acompanhar, de opinar, de discutir sobre a política 
externa. Por quê? Porque, com a modernização, com 
a diminuição de distâncias, com a globalização, com 
a exportação cada vez mais crescente, a economia 
brasileira depende muito dessa parte. Nós temos três 
milhões de brasileiros vivendo no exterior. São empre-
gos que são gerados aqui no Brasil por causa das ex-
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portações. Portanto, nós não podemos nos omitir. E o 
que nós temos visto, mais recentemente, é exatamente 
a sequência de ações inapropriadas. É evidente que o 
Brasil está correto em manter relações mais próximas 
com os países do Bric – com a Rússia, com a China –, 
com a própria África do Sul, no chamado Diálogo Sul-
Sul, voltar-se um pouco mais para a América Latina. 
São pontos favoráveis. Agora, não tem sentido o Brasil 
se aliar a ditaduras; não tem sentido o Presidente Lula 
dizer que os presos políticos de Cuba são iguais aos 
criminosos comuns do dia a dia de São Paulo; não tem 
sentido o Presidente Lula defender um programa nu-
clear em que o Irã está descumprindo um tratado que 
ele mesmo assinou; não tem sentido o Brasil concordar 
com a criação de embaixadas no Caribe. Já chegam 
a sete, Senador Arthur Virgílio, sete embaixadas em 
países que, na totalidade, não chegam a 250 mil habi-
tantes – menos do que a cidade de Uberaba, em Minas 
Gerais! Sete embaixadas! Isso não pode passar sem 
uma discussão. A última que chegou, a de Dominique, 
está parada na Comissão aguardando informações. Não 
tem sentido! Nós temos que discutir. Não é possível 
termos mais essa ideologização, um partidarismo na 
política externa, essa dualidade de comando. Afinal, 
é o Ministro Celso Amorim, ou é o assessor Marco 
Aurélio Garcia. Ele tem uma opinião partidária e fica 
falando em nome do Governo. Nós não podemos ter 
uma posição dessa forma. A política externa não pode 
ser, volto a dizer, feita apenas pelo Executivo. Está aí 
o exemplo recente dos Estados Unidos, onde o em-
baixador apontado para o Brasil passou seis meses 
para ser oficialmente indicado. Nós temos, portanto, 
que discutir um pouco mais. Eu quero, então, comu-
nicar que, dentro das prerrogativas de Presidente da 
Comissão, eu suspenderei a sabatina de embaixadores 
até nós podermos ter uma discussão com o Ministro 
Celso Amorim – que, diga-se de passagem, sempre 
tem vindo quando convidado –, mas é importante que 
possamos ter essa discussão com ele. Está suspensa, 
portanto, a sabatina de embaixadores. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem! Eu concordo com a sua decisão, Presidente Edu-
ardo Azeredo, e digo a V. Exª, que tem conduzido com 
tanto equilíbrio e com tanta firmeza aquela Comissão, 
que nós temos o direito de nos manifestarmos – como 
acredito que deva ser a diretriz do PSDB – contra, por 
exemplo, embaixador brasileiro em Dominique. Não há 
razão. Acaba faltando dinheiro – porque o dinheiro é 
o mesmo – em Buenos Aires, ou na União Europeia, 
ou em Assunção, que é uma importante capital para 
o Brasil, ou nos Estados Unidos, em Washington. Ou 
seja, essa pulverização cheira a tolice, absolutamente 
a tolice, porque isso não levará o Brasil ao tal Conselho 

de Segurança de uma ONU que nem existe mais com 
a força que seria desejável. Eu entendo que o PSDB 
deve firmar fileiras no sentido de votar contra essas 
embaixadas que nós consideramos desnecessárias, 
a bem da economia de recursos públicos, e para ma-
ximizarmos os recursos, drenarmos os recursos na 
direção das embaixadas que realmente têm o que 
fazer, dos consulados que realmente têm brasileiros 
para receber atenção. Talvez os brasileiros fiquem sem 
atenção jurídica ou sem atenção consular efetiva porque 
se está criando embaixada inútil, desnecessária, num 
lugar que talvez seja dotado de praias maravilhosas, 
como em Dominique.

Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Arthur Virgílio, V. Exª ressalta diversos pontos 
sobre a política externa brasileira, exatamente no dia 
em que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se en-
contra visitando tanto Jerusalém, Israel, quanto ama-
nhã estará em Ramalá, e inclusive pernoitará em Be-
lém, num diálogo de muito respeito, em que ele tem 
ouvido as principais autoridades do Governo de Israel, 
como também ouvirá do Governo palestino, e numa 
viagem inédita. E é muito importante assinalar que o 
Presidente Lula, por exemplo, resolveu visitar o Mu-
seu do Holocausto. Inclusive, a autoridade israelense, 
que foi vítima daquele regime e que, quando criança, 
esteve em um campo de concentração, convidou-o 
para que, quando do seu diálogo com o Presidente 
do Irã, Ahmadinejad – que está previsto para abril, 
salvo engano –, ele pudesse transmitir a ele que o 
holocausto realmente existiu, para que ele pudesse, 
inclusive, reconhecer isso. Então, menciono esses fa-
tos, inclusive o fato de o Presidente Lula ali ter reco-
nhecido e explicitado como, por intermédio de Osvaldo 
Aranha, o Brasil colaborou para o reconhecimento de 
Israel desde seu nascimento. Sobretudo, também ali 
expressou o quanto nós, brasileiros, por aqui haver 
uma convivência saudável e construtiva entre árabes 
e judeus seja na sua cidade de Manaus, seja na minha 
cidade de São Paulo, bem como em muitas organiza-
ções universitárias, em empresas, em indústrias e no 
comércio, assim por diante, temos muito a colaborar 
para que haja paz no Oriente Médio. O Presidente 
Lula até mesmo sugeriu – e já está, em princípio, pro-
gramado – que a Seleção Brasileira pudesse realizar 
um jogo de futebol com seleções mistas de Israel e da 
Palestina. Então, concordei com V. Exª. O Presidente 
Lula, da mesma maneira, tem expressado opiniões 
ali sobre os mais diversos assuntos com o Parlamen-
to de Israel e, amanhã, estará na Palestina e tratará 
de muitos assuntos, inclusive sobre a polêmica com o 
Presidente do Irã, Ahmadinejad. Então, seria próprio 
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que, da mesma maneira, o Presidente pudesse ainda 
expressar às autoridades de Cuba, o Presidente Raul 
e o ex-Presidente Fidel Castro, como para nós, brasi-
leiros, é importante que haja, ao mesmo tempo, o fim 
do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e o avanço 
na ampliação das liberdades democráticas em Cuba. 
Estranhei a informação dada pelo Presidente Eduar-
do Azeredo, porque o Ministro Celso Amorim sempre, 
conforme S. Exª registrou, tem atendido nosso convite 
para aqui dialogar. E marcou uma reunião para o dia 6. 
Obviamente, nesta semana, ele está no Oriente Médio 
e participa de missões importantes, mas disse que, na 
primeira oportunidade, virá aqui. Salvo engano, V. Exª 
mesmo marcou para a próxima quinta-feira as oitivas, 
as arguições e votações das indicações dos embai-
xadores da Venezuela, do Equador e do Reino Unido, 
três países em que nossa representação não está de 
maneira alguma sendo questionada pelos critérios que 
V. Exª pediu ao Itamaraty que fossem examinados, as-
sim como estamos agora examinando e votando. Aqui, 
até registrei o quão o Embaixador Oto Agripino Maia 
é uma pessoa que tem muito honrado o Itamaraty, e 
não me pareceria próprio que suspendêssemos, por 
exemplo, a votação da mensagem sobre Oto Agripino 
Maia em função da necessidade do diálogo com o Mi-
nistro Celso Amorim, diálogo esse que vai acontecer. 
Então, faço um apelo aqui ao Presidente, ao Senador 
Eduardo Azeredo, meu xará, para que possa haver a 
continuidade normal de nossos trabalhos na Comis-
são de Relações Exteriores. O Ministro Celso Amorim 
virá aqui, sim, para debater conosco esses temas. In-
clusive, sobre todos eles, sobre todos os temas que 
o Senador Arthur Virgílio aqui expôs, o Ministro terá 
a melhor disposição de conosco dialogar, Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Suplicy. Vou dizer algumas coisas a V. 
Exª com muita sinceridade. A primeira é que tenho por 
V. Exª um carinho muito grande, uma ternura e uma 
amizade muito grandes. Prefiro V. Exª quando V. Exª 
não resvala para uma ironia que não lhe cabe bem. V. 
Exª tentou dar a entender que a votação do nome do 
Embaixador Agripino Maia se deveria, certamente, à 
influência do seu irmão ou à sua ligação conosco. Per-
cebi um pouco isso, e isso nada tem a ver. Eu disse 
que não acreditava, Senador Suplicy, em obstrução 
absoluta, porque, um dia, nós nos depararíamos com 
uma matéria relevante e teríamos de abrir mão da 
obstrução absoluta. Não se trata, portanto, de guerra 
fratricida nem de pré-guerra civil. Eu disse que a obs-
trução, quando houvesse, teria de ser seletiva. Essa é 
minha convicção. E disse mais: que não teríamos muito 
o que obstaculizar quando se tratasse de países com 

os quais o Brasil não está tendo pendência alguma que 
complique a imagem internacional do País.

Por acaso, estou olhando o país para o qual se 
dirige o Senador Agripino Maia, que é a Grécia. Se S. 
Exª o Embaixador Agripino Maia estivesse para ser sa-
batinado nessa quinta-feira – a reunião foi cancelada 
por decisão do Presidente da Comissão, a meu ver, 
acertadamente –, seria adiada a oitiva do Embaixador 
Agripino Maia também.

Prefiro V. Exª quando V. Exª age com boa-fé, 
quando age sempre como essa pessoa pura que nós 
todos reconhecemos. Quando houve aquele episódio 
do Pânico na TV!, não sei quantos colegas de V. Exª se 
omitiram. Eu não me omiti. Eu disse que, com tantas 
irregularidades que haviam passado pelo Senado, com 
tanta impunidade que este Senado havia conhecido, 
eu não iria admitir, de jeito algum, que alguém ques-
tionasse seu mandato, porque, se há uma pessoa que 
respeita o mandato, que prima pelo decoro parlamentar 
do ponto de vista da honradez pessoal, essa pessoa 
é V. Exª. Aquilo ali, para mim, pode nem ter sido agra-
dável, mas foi um detalhe por cima do qual tínhamos 
de passar. Até V. Exª fez um rictus facial, assim como 
quem diz: “Puxa, agora peguei ele!”. Não me pegou 
coisa alguma, não! Se acontecesse de mandarem para 
ser Embaixador em Cuba o Embaixador Oto Agripino 
Maia, o PSDB iria manter sua posição, iria arguir dura-
mente o Senador Oto Agripino Maia, iria cumprir com 
o que está dizendo agora.

E mais: não nos queremos encontrar com o Mi-
nistro Celso Amorim no âmbito da Comissão de Rela-
ções Exteriores, não. Queremos um diálogo do PSDB, 
porque foi anunciada aqui uma ruptura, um rompimento 
do PSDB com a política que ele dirige. É uma coisa 
mais grave, uma coisa mais além. Não se trata de ele 
chegar aqui, com pano de renda para cá, com punho 
de renda para acolá, com conversinha para cá, com um 
café da manhã aqui e acolá. Não é de café da manhã 
que se está tratando, está se tratando de uma questão 
de fundo, que é a concordância ou a discordância pro-
funda do meu Partido com a política externa brasilei-
ra. Estamos aqui como membros do Senado que não 
aceitamos um papel passivo, estamos aqui exigindo 
que se alterem os rumos dessa política externa, se é 
que necessitam de conviver bem com o PSDB. Se não 
necessitam disso, que continuem, então, por favor, er-
rando e denegrindo o nome do País lá fora, porque é 
o que está começando a acontecer!

V. Exª fala da viagem de agora. O Presidente 
Lula faz muito bem em visitar os dois lados. Isso é po-
sitivo. Mas foi um desprestígio – em função da atitu-
de que ele tomou ao se recusar a ir ao túmulo de um 
dos fundadores de Israel, Theodore Herzl – ele não 
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ter contado com a presença do chanceler, do Ministro 
das Relações Exteriores, do Celso Amorim de lá, no 
Knesset, que é o parlamento israelense. Ele não foi lá, 
em sinal de protesto. Aquilo foi considerado um insulto. 
Ou seja, não foi uma viagem bem aproveitada, não foi 
uma viagem habilidosa, não foi uma viagem de bom 
resultado do ponto de vista da prática.

E mais: V. Exª fala que o Presidente Lula ainda 
pode interceder junto aos irmãos Castro pela vida dos 
grevistas de fome, dos que estão em greve de fome. 
Um deles está morrendo. Um cidadão de 48 anos está 
com o aspecto de uma criança de Biafra, por um lado, 
ou de um ancião de 150 anos, de outro lado. Essa car-
ta chegou a ele há dias. O que li no jornal me doeu: o 
Presidente recebeu a carta, mas não a leu. Como é 
que alguém recebe uma carta de alguém que está em 
greve de fome e não a lê?

Quando ele fez a greve de fome dele – que, aliás, 
o jornalista Elio Gaspari tratou com muita dureza, di-
zendo que o Presidente Lula comeu guloseimas e não 
tratou com seriedade a própria greve de fome –, lutei 
por ele, torci por ele. Ele recebeu visitas de Dom Paulo 
Evaristo Arns, ele recebeu visitas de representantes da 
Igreja Católica, recebeu visitas de figuras importantes 
do movimento religioso evangélico. Ele recebeu a visi-
ta do Reverendo Sobel, que nem sei se foi lá – tenho 
a certeza de que ele foi visitá-lo e se solidarizar com 
ele. Ele recebeu a oração de todos nós. Ele recebeu 
a visita de um amigo dele que é seu adversário, que 
era o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, 
não deixamos o Presidente Lula só, em um minuto se-
quer, durante aquela greve de fome que ele fez, justa, 
protestando pela falta de liberdade neste País. Não o 
deixamos sozinho.

Então, vamos esperar o quê? Que outra pessoa 
morra? É de justiça fazer esse apelo logo.

E temos de dizer mais: isso compromete Cuba, 
isso não é bom para Cuba. Não dá para se dizer que 
lá há tortura de direita – portanto, atrasada – e tortura 
de esquerda – portanto, progressista. Tortura é uma 
coisa cruel, venha de onde vier, parta de onde partir! 
O Brasil não pode concordar com tortura interna, nas 
delegacias; não pode concordar com tortura, porque 
tortura é suprema manifestação de boçalidade daquele 
que está armado e em maioria contra aquele que está 
desarmado e em minoria. Nós não podemos compac-
tuar com boçalidade.

Então, já tarda essa decisão. O Presidente teria 
de ser enfático, teria de votar a favor dos direitos hu-
manos em qualquer foro, em qualquer situação.

Por isso, agradeço o aparte a V. Exª, Senador 
Suplicy, e concedo um aparte ao Senador Jarbas Vas-
concelos. E há mais uma pessoa que pede aparte: o 
nosso Senador Presidente Marco Maciel.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelos Srs. João Vicente Claudino, 2º Secretário, 
e José Sarney, Presidente, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, apenas pediria a V. Exª per-
missão para que eu apurasse o resultado da votação. 
Em seguida, eu asseguraria a palavra a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª. Pode proceder 
à apuração. Estou plenamente de acordo.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 47 Srs. Senadores; e, NÃO, 1.

Não houve abstenções.
Total: 48 votos.
A indicação foi aceita pelo Senado.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª continua com a 
palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Concedo aparte ao nobre Senador Jarbas Vas-
concelos, de Pernambuco.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do aparteante.) – Serei breve, nobre Senador 
Arthur Virgílio, primeiro, gostaria de parabenizá-lo pelo 
oportuno pronunciamento e seu conteúdo. Quanto à 
questão – e V. Exª colocou-a com muita propriedade 
e com muita competência – das trapalhadas, da ridi-
cularia a que chegou a política externa brasileira, eu 
gostaria de colocar apenas mais dois ingredientes. O 
primeiro é o aspecto, que me parece irrefutável, de 
uma política terceiro-mundista, que já estava fora de 
moda há muito tempo. Em segundo lugar, uma políti-
ca externa do Estado Brasileiro que segue rigorosa-
mente o programa e a filosofia do PT. É muito ruim, 
Senador Arthur Virgílio, o que ocorreu e continua a 
ocorrer na Venezuela, onde o Coronel Hugo Chávez 
não tem nenhum apreço pelos fundamentos da de-
mocracia, pela liberdade de imprensa, pelas liberda-
des individuais, e livre iniciativa empresarial. O que 
aconteceu em Cuba é lamentável, V. Exª já colocou 
de forma magistral, apenas me incorporo ao protesto 
de V. Exª contra a extravagância da presença de Lula 
naquele país e por não ter, em nenhum momento se 
pronunciado contra a grave ofensa aos direitos huma-
nos em Cuba. A trapalhada do Brasil em Honduras e 
agora essa tentativa de Lula, com certeza imaginando 
ganhar o Prêmio Nobel da Paz, de querer promover, 
ele, a paz no Oriente Médio entre Israel e o mundo 
árabe. A trapalhada também com relação ao Irã. Em 
síntese, fica cada vez mais evidente a admiração de 
Lula por ditadores. Quero parabenizar V. Exª não só 
pelo discurso, mas pela sua disposição, de se avaliar 
melhor as indicações de embaixadores, no âmbito da 
Comissão de Relações Exteriores, julgando se aten-
dem aos interesses do Brasil. Não há sentido estar 
aqui discutindo coisas provenientes da Comissão de 
Relações Exteriores quando a política externa do Brasil 
é essa ridicularia. Para encerrar, nobre Senador, não 
me espanta essa questão da orientação que é dada a 
Lula, sobretudo partindo do Sr. Marco Aurélio. Desde 

o episódio do avião da TAM, aquele cidadão perdeu, 
da minha parte, qualquer tipo de admiração e apreço. 
O que me admira é a postura ineficiente, submissa, 
desrespeitosa do atual chanceler, do atual Ministro 
das Relações Exteriores, Celso Amorim. Esse, sim, 
tem causado espanto aos brasileiros ao não chamar 
a atenção do Presidente da República para as suas 
ridicularias. É ele quem tem incentivado essa questão 
da Venezuela; ele foi o responsável, em grande parte 
pelo episódio de Honduras. Ainda há uma obsessão 
por uma cadeira cativa no Conselho de Segurança 
da ONU. Todo esse conjunto tem exposto a política 
externa do Brasil e, sobretudo, a figura do Ministro, 
que tem uma história dentro do Itamaraty, que tem 
uma história de pessoa correta e que, de repente, se 
entrega à orientação do Sr. Marco Aurélio, um petista 
histórico. Infelizmente o Ministro Celso Amorim, como 
chanceler, tem levado a ideologia partidária para den-
tro do Itamarati ao participar da campanha de Lula, e, 
agora, no lançamento de Dilma. Isso é incomum no 
Brasil, porque não me consta ter vista nenhum Minis-
tro das Relações Exteriores participando publicamente 
de campanhas partidárias ou de atos partidários. De 
forma que V. Exª continua a merecer nossa admiração 
e nosso respeito, mais ainda hoje, quando vai à tribu-
na, toma essa decisão, e faz esse discurso que, com 
certeza, irá ter enorme repercussão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, prezado amigo e colega Senador Jarbas Vas-
concelos. De fato, V. Exª se refere a um terceiro mun-
dismo, démodé, algo que não cabe num mundo que 
exige, aí sim, pragmatismo, agilidade, relação ampla 
com todos os Países. Faço uma diferença muito gran-
de, Senadora Marisa, entre relacionar-se com uma 
ditadura – isso é quase que uma obrigação no mundo 
de hoje – e ter uma política sistemática de proteção, 
de leniência com ditaduras e com as violações de di-
reito da pessoa humana que são praticadas por esses 
regimes de exceção.

Mas eu me lembro que houve época em que es-
tava na moda. Era um grito de liberdade, um grito de 
revolta contra o passado colonial tão recente àquela 
altura de Jawaharlal Nehru, de Gamal Abdel Nasser. 
Era assim. Hoje, nós estamos desprezando aliados 
fundamentais, nós nos voltamos muito pouco para a 
Europa, muito pouco para os Estados Unidos, e pa-
rece que há mesmo uma tendência a privilegiarmos 
a relação com regimes de exceção. Isso não é bom. 
Isso está criando um quadro que, do ponto de vista 
político, gera prejuízos para o Brasil, e, amanhã, re-
dundará em prejuízos econômicos. Eu não tenho ne-
nhuma dúvida, até porque eu não consigo separar o 
econômico de nenhum outro conceito. Geralmente, 

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 07569 

eu coloco até o econômico como o primordial, o da 
primazia, o primeiro.

Senador, Presidente, Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

aparteante.) – Nobre Líder do PSDB, Senador Arthur 
Virgílio, começaria lembrando que geralmente se atri-
bui ao Congresso três grandes atividades. A primeira 
é de legislar, ou seja, fazer a lei. Certa feita, Pontes 
de Miranda disse que quem faz a lei é o mestre da 
vida social, tal a importância que a lei tem na orde-
nação de uma sociedade democrática. Em segundo 
lugar, uma atribuição extremamente visível do Con-
gresso é fiscalizar. O Congresso Nacional, através 
das suas duas Casas, cumpre esse papel importante 
de avaliar, fiscalizar a Administração Pública e fazer 
com que ela se conduza de acordo com os preceitos 
republicanos. Se essas duas atribuições já são muito 
importantes, não podemos esquecer uma outra que, 
aparentemente, não tem tal significação, mas é essen-
cial nas sociedades democráticas, que é reconhecer 
que o ato de discutir as grandes questões nacionais. 
O Parlamento é a palavra da nação. Aliás, essa frase 
não é minha, essa frase é do escritor francês Renan, 
que V. Exª conhece, e que definiu de maneira muito 
concisa o papel de um parlamento. Então, diria que 
faço essas observações preliminares para chegar ao 
ponto do discurso que V. Exª pronuncia neste momen-
to. Evoluímos, ao longo destes últimos anos, a partir, 
sobretudo, da Constituição de 1988, e podemos dizer 
que praticamos uma democracia na plena acepção da 
palavra, ou seja, uma democracia sem adjetivo. Isso 
significa valorizar a questão da política externa. Cada 
vez mais nos conscientizamos que à medida que o 
País se desenvolve, se afirma internacionalmente. É 
importante o papel de valorizar a política externa, que 
deve ser desenvolvida de acordo com aqueles parâ-
metros e princípios inscritos na Constituição brasileira 
– no constitucionalismo brasileiro de um modo geral, 
inclusive na última Constituição. Daí por que quero me 
solidarizar com V. Exª quando critica de maneira muito 
correta a política externa brasileira. Sobretudo a forma 
como vem conduzindo algumas tratativas no campo 
externo, muitas vezes até só provocando constrangi-
mentos aos países que o Presidente visita e para nós 
próprios, cidadãos brasileiros, que nos sentimos agre-
didos pelo encaminhamento de algumas questões da 
política externa brasileira. V. Exª fere, na tarde de hoje, 
uma questão que acho que não poderia estar fora da 
agenda do Congresso Nacional e que está na hora de 
repensarmos como acompanharmos a política externa 
brasileira. Porque cabe ao Congresso, no seu poder 
fiscalizador, analisar a política externa e conduzi-la 
a um bom caminho. Mesmo porque isso é essencial 

para um país como o Brasil, que nestes tempos de 
globalização tende a ter maior diálogo com os países 
vizinhos, e também com a comunidade dos povos dos 
nossos tempos, que já beiram quase duzentas nações. 
Por isso, V. Exª tem razão quando reclama medidas 
para que possamos dar novos rumos à política exter-
na brasileira e fertilizá-la, sobretudo, com as achegas 
indispensáveis dos princípios democráticos que temos 
inscritos na nossa Constituição.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Presidente Marco Maciel, o PSDB exige fazer par-
te na formulação da política externa brasileira. Convida 
e sabe mais ou menos qual será a posição do seu par-
ceiro, Democratas, para engrossar esses movimentos 
e convida os demais partidos, os do Governo inclusive, 
a também eles não mais se omitirem nesse dever do 
Congresso que é também o de exercer o Congresso o 
papel formulador em matéria de política externa.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª mais um pouco de tempo porque há ainda al-
guns aparteantes.

Uma comissão relevante como a Comissão de 
Relações Exteriores, a ideia que o Executivo faz dela 
– e não é só este Governo não, qualquer Governo an-
terior – é de que ela está ali para chancelar acordos 
internacionais, para aprovar no senta e levanta nome 
de Embaixadores; os Embaixadores chegam e dizem 
algumas trivialidades sobre a geografia, sobre a eco-
nomia, quanto é o PIB, quanto exporta, quanto importa 
e cordialidades são trocadas. O Embaixador sempre é 
amigo de alguém, nós sempre somos amigos de um 
outro Embaixador. Ou seja, no fundo, no fundo, termina 
funcionando a Comissão de Relações Exteriores como 
se fosse um clube. No entanto, o exemplo americano 
de democracia forte, Senador João Tenório, é muito 
expressivo, é muito expressivo. Não houve nenhuma 
ofensa ao Brasil quando os americanos resolveram, 
por razões internas deles, da luta entre republicanos 
e democratas, atrasar em seis meses a indicação do 
Embaixador Shannon para o Brasil. Não houve nenhu-
ma ofensa ao Brasil. Eles simplesmente cumpriram 
aquilo que cabia ao Senado americano dentro da cor-
relação de forças que lá se esboça, cumpriram com o 
que parecia a eles o dever deles.

Muito bem. Eu gostaria de dizer que nós decidi-
mos que essa será a nossa posição. “Ah, a legislatura 
está acabando”. Muito bem, mas o Senado não está 
acabando. Esta é uma decisão perene do PSDB: par-
ticipar, de maneira qualitativa e de maneira forte, da 
expectativa de se formular em política externa. Nós 
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queremos que a nossa voz seja ouvida. Queremos, 
então, que o Ministro se conforme ou com a nossa 
oposição fechada ou em dialogar conosco, de modo 
a estar ele disposto a ceder em pontos que julgamos 
absolutamente intransponíveis do ponto de vista da 
nossa consciência na política externa que aí está. Ins-
transponíveis! Nós não achamos que o Brasil possa 
mais continuar votando a favor de transgressores con-
tumazes dos direitos da pessoa humana. Essa história 
de proteger ditaduras civis ou militares, ou de qualquer 
coloração ideológica, não há justificativa para isso. O 
Brasil é uma República democrática, deve manter os 
seus Embaixadores em todos os Países onde vale a 
pena mantê-los – e, em Dominique, não vale; nessas 
ilhotas, não vale –, agora, o Brasil não pode ser co-
nhecido internacionalmente como um País protetor, 
agasalhador dos crimes praticados por ditaduras.

Obrigado, Presidente Marco Maciel. Senador 
José Agripino e, depois, Senador João Tenório, antes 
de encerrar.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-
thur Virgílio, nós exercemos, neste plenário, a Oposi-
ção. V. Exª lidera a Oposição pelo seu Partido, o PSDB, 
e eu lidero pelo meu Partido, o Democratas. Qual é 
o papel da Oposição? Fazer a crítica para consertar 
desvio de conduta, desacerto que não soma nada ao 
interesse nacional, ou seja, fazer a crítica em benefício 
do interesse nacional. É o que V. Exª está colocando, 
e é com o que eu corroboro. Para que existe política 
e diplomacia internacional? Para somar pontos no 
sentido do avanço do País no contexto internacional, 
principalmente. Apenas isso não se faz nem com inco-
erência e muito menos com atitudes que prejudiquem 
o interesse dos brasileiros. Eu acho que, no íntimo, V. 
Exª está se manifestando contra atitudes incoerentes 
no atual Governo. Para começo de conversa, a política 
externa brasileira assumiu uma dicotomia visível. Por 
um lado, o Sr. Marco Aurélio Garcia, que comanda a 
política na América do Sul, das Américas, e o Minis-
tro Celso Amorim, que deveria ser o Ministro do Brasil 
para todos os continentes, mas que o é apenas para 
um pedaço do mundo. E isso se reflete. Veja V. Exª, 
vamos falar em incoerências. O Brasil foi a Copenha-
gue e levou uma posição que evidentemente qualquer 
cidadão consciente no mundo aplaude, que é o contro-
le, a redução nas emissões de carbono, para obrigar 
o mundo desenvolvido a emitir menos carbono para 
produzir menos efeito estufa, para proteger o mundo. 
Por essas e por outras que o Presidente Lula foi cha-
mado, não sei continuará a ser chamado ou se con-
tinua a ser chamado pelo Presidente Obama de “ele 
é o cara”. Não sei, não sei. Não sei, porque, logo em 
seguida, ele aparece aos abraços com o Presidente 

Ahmadinejad. Quem é esse cidadão? É o dirigente 
do Irã, que assinou um protocolo se comprometendo 
a não enriquecer o urânio em mais de 20%, que tem 
atitudes externas, exteriores, visivelmente beligerantes 
e que insiste em enriquecer o urânio acima de 20%. 
É um perigo ambulante. E Lula vive aos beijos e abra-
ços com essa figura. Se ele é o cara porque leva para 
Copenhague uma boa tese em favor do mundo, ele se 
abraça com o cidadão que ameaça o mundo ao lado. 
Um fato ao lado do outro. A atitude do Brasil no Haiti 
é uma atitude que todos nós aprovamos. Quantas ve-
zes aprovamos aqui suplementação orçamentária em 
recursos financeiros para ajudar a tropa brasileira no 
Haiti? Mas, ao mesmo tempo – veja a incoerência –, 
ali, ao lado do Haiti – é só subir um pouquinho –, che-
ga-se a Cuba, onde Zapata e Fariñas estão morrendo, 
estão se deixando morrer, se deixando morrer, como 
diz o Presidente Lula. Isso não pode passar impune. 
Eu acho que o que V. Exª está colocando é uma atitude 
para chamar a atenção do Brasil de que nós queremos 
colocar ordem numa política externa que tem que so-
mar e não somar e subtrair. Ela existe para só somar, 
como no caso do Battisti. Para que, pelo amor de Deus, 
afrontar o governo italiano, a Justiça italiana...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Que 
é uma democracia.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ... que é uma 
democracia, com quem convivemos a vida inteira, sub-
metendo o Embaixador Viegas ao vexame de passar 
meses sem conseguir entregar as credenciais? Pela 
primeira vez, um Embaixador brasileiro na Itália passa 
meses na fila de espera sem poder entregar as creden-
ciais, numa atitude de retaliação da república italiana 
por uma atitude, do ponto de vista internacional, incor-
reta, porque todos reconhecem que o Sr. Battisti era 
um criminoso comum que o Brasil agasalhou. Para que 
isso? Para que, pelo amor de Deus, permitir de forma 
frouxa a invasão da refinaria de petróleo da Petrobras 
na Bolívia, para fazer graça a Evo Morales e prejudicar 
os investimentos de brasileiros que consumiam o gás 
da Bolívia e nosso interesse? Então, essa política ex-
terna é conveniente ao Brasil ou é bola nas costas? E 
com o Dr. Lugo, renegociando a tarifa de energia elétri-
ca para prejudicar o interesse brasileiro? Em nome de 
quê? De uma filosofia político-partidária? Eu acho que 
tudo isso é objetivo do discurso de V. Exª e da postura 
do seu Partido. Vamos ficar alinhados mais uma vez 
no sentido de chamar a atenção do Brasil para uma 
política externa que não está cumprindo seu objetivo, 
que é ajudar o Brasil a ser respeitado no contexto in-
ternacional das nações.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Agripino. 
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Chamo a atenção, Sr. Presidente Sarney, para 
o fato de que há algo bizarro aí, porque V. Exª, como 
Presidente, tinha a aconselhá-lo aquele excepcional 
Embaixador Rubens Ricupero. Mas ele não falava. Ele 
opinava a V. Exª para que V. Exª se preparasse para 
o diálogo técnico com o seu Ministro das Relações 
Exteriores. 

O Presidente Fernando Henrique vinha de uma 
experiência como chanceler – ele próprio – e teve a 
oportunidade de enfronhar-se mais a fundo nos assun-
tos do Itamaraty. Não lembro a quem recorria o Presi-
dente Itamar Franco, mas certamente ele deveria ter 
alguém parecido com Ricupero. 

João Goulart valia-se de San Tiago Dantas; Jus-
celino Kubitschek, de Augusto Frederico Schmidt. 

Nada mais natural do que Lula se valer, para se 
preparar com as conversas com Celso Amorim, por 
exemplo, do Professor Marco Aurélio Garcia. Mas o 
que estranho é a dualidade. Marco Aurélio Garcia fala; 
ele visita; ele toma atitudes; ele declara: vai acontecer 
isso, vai acontecer aquilo – coisa que eu não via acon-
tecer na prática republicana para trás. 

Então, isso aí cria uma dualidade que não é se-
quer de o mundo levar muito a sério, quando o mundo 
se apercebe de que, afora a figura charmosa, de tra-
jetória bonita, que é inegavelmente a que conforma a 
vida do Presidente Lula, haveria por trás todos esses 
equívocos e todo esse ranço autoritário, de tantos as-
sessores seus, que levaram o Governo dele para esse 
descaminho.

Muito obrigado a V. Exª, Senador José Agripino. 
Eu ouço, finalmente, o Senador João Tenório.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Ar-
thur Virgílio, V. Exª consegue, como sempre, sintetizar, 
com precisão matemática quase, todos os equívocos 
da política externa brasileira, de uma maneira muito 
rápida. Foi rápida, o que não foi rápido foi o seu discur-
so, pela importância dos apartes, pela importância que 
o assunto traz para esta Casa. Mas tem dois pontos 
que V. Exª destacou aí sobre os quais eu gostaria de 
fazer um pequeno comentário. O primeiro é a inevitá-
vel ligação das questões econômicas mundiais com as 
questões diplomáticas e políticas. O Brasil vive, nesse 
campo, uma coisa, eu diria, meio surreal. Enquanto 
aquilo de que o Senador José Agripino falava, que 
se submete de uma maneira absolutamente clara às 
pressões feitas ao País pelo Sr. Evo Morales, quando 
se submete à questão de Itaipu pelo Presidente do Pa-
raguai, enfim, quando se submete a restrições e não 
acordos estabelecidos com a Venezuela, por exemplo, 
para a construção da refinaria de Pernambuco, e o 
Governo da Venezuela tem estado em default cons-
tante, ausente do processo estabelecido e contratado. 

Ao mesmo tempo em que ele faz isso, submete-se a 
essas regras, digamos assim, tão nocivas ao País e 
tão claras que são, este mesmo Governo tem um tra-
tamento absolutamente rigoroso. Importante, sim, é 
importante. Necessário, sim, é necessário. Mas, por 
exemplo, essa disputa com os Estados Unidos no que 
diz respeito a essa questão do algodão é uma coisa 
absolutamente justa, mas é assimétrica. É uma políti-
ca absolutamente assimétrica. Nós temos, de um lado, 
um rigor que é conveniente, que é necessário, que é 
bom para o País, porque estabelece uma competição 
comercial adequada e coerente e, de outro lado, um 
afrouxamento nas negociações, como foi citado aqui, 
com muita precisão, pelo Senador José Agripino. Ou-
tro ponto que V. Exª trouxe aqui é a necessidade de 
uma presença mais rigorosa do Congresso Nacional 
no andamento da política externa brasileira. Eu gos-
taria de fazer um pequeno comentário aqui sobre o 
qual eu acho que valeria a pena uma reflexão. Nós vi-
vemos, no ano passado, um ano em que as questões 
internas do Senado foram extremamente discutidas, 
expostas. E eu gostaria de parabenizar o Presidente 
do Senado e o 1º Secretário pelo trabalho que tem sido 
feito, de lá para cá, no sentido de que aqueles pontos 
reconhecidos de erros que aconteciam na administra-
ção interna fossem, pouco a pouco, sendo corrigidos. 
Isso é um fato, e ninguém pode contestar que hoje a 
situação é muito mais saudável e muito mais salutar 
do que era naquele momento. Mas nós gostaríamos 
de aproveitar este momento, nós deveríamos aprovei-
tar este momento para fazer algumas correções na 
postura, no comportamento e nos objetivos políticos 
do Senado. Por exemplo, no que diz respeito às rela-
ções exteriores, o que nós fazemos aqui? Nós aqui 
acompanhamos pelo retrovisor. O nosso Presidente 
faz as suas viagens, comete as suas imprudências, e, 
depois, nós viemos aqui, pura e simplesmente, fazer 
uma crítica, fazer um comentário deselogioso ao seu 
procedimento. Nós teríamos, sim, que tentar criar um 
modelo regimental aqui que fizesse com que todos 
esses passos importantes dados na política externa 
brasileira tivessem um acompanhamento rigoroso e 
antecipado desta Casa, antes que ele viesse a acon-
tecer, e não simplesmente uma crítica, como estamos 
acostumados a fazer, e repetimos fazendo hoje. Por-
tanto, queria dizer que V. Exª foi sintético, foi preciso e 
destacou esses dois pontos. Eu gostaria de registrar, 
primeiro, essa simetria no tratamento que está sendo 
dado agora nesse caso específico americano, e, re-
pito, absolutamente justo e necessário, assim como 
deveria ter sido o endurecimento com a Venezuela, o 
endurecimento com Evo Morales, o endurecimento com 
o Paraguai. E, ao mesmo tempo, convidar V. Exª, que 
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nos lidera, convidar Eduardo Azeredo, que é o Presi-
dente da nossa Comissão, e criar um modelo institu-
cional, parlamentar, que nos permitisse anteciparmo-
nos aos problemas que acontecem em toda viagem 
do Presidente. Então, seria um modo, eu diria, não de 
engessar o comportamento do Presidente, mas pelo 
menos de balizar as posturas do Governo no que diz 
respeito a essas viagens, a esses contatos e a esses 
acordos internacionais. Portanto, Líder Arthur Virgílio, 
parabéns, mais uma vez, por essa percepção que V. 
Exª traz a esta Casa, sobretudo nesses dois pontos 
que V. Exª destacou.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, querido amigo Senador João Tenório. V. Exª fala 
de certa esquizofrenia entre a benevolência excessiva, 
o ceder demasiado a pressões de Evo, de Chávez, de 
Lugo, da Argentina, e esse rigor, que acho justo. Se 
o Brasil ganhou na OMC, tem que executar, e é uma 
vitória bonita, que nós todos louvamos.

Agora, o Governo pratica certo antiamericanismo 
assim meio juvenil. Às vezes me dá a impressão de 
que esse pessoal, na hora em que a ditadura estava 
feia na rua, não teve coragem de quebrar as vidraças 
da embaixada americana. Como eu quebrei, eu me 
sinto completamente normal para lidar com os Esta-
dos Unidos, dando razão quando eles têm, tirando a 
razão quando eles não têm. Eu quero o fechamento de 
Guantânamo. Considero que tortura em Guantânamo é 
tão grave quanto tortura na China. Não separo tortura 
de amigo de tortura de inimigo. Não quero ser amigo 
nem inimigo de ninguém. Quero ser amigo do Brasil e 
me relacionar vantajosamente para o Brasil com quer 
que seja no mundo. Essa é a minha visão de política 
pragmática externa.

Mas é de fato surreal. Vejam que coisa surreal: 
o Battisti é tratado como prisioneiro político, como 
perseguido político de uma democracia, que é a Itá-
lia, uma democracia muito mais consolidada que a 
brasileira – vamos reconhecer isso. E já o Presiden-
te faz a comparação infeliz entre os prisioneiros de 
consciência que estão em greve de fome, esquálidos, 
morrendo em Cuba, com bandidos. Ou seja, político 
seria o terrorista Battisti, e os bandidos seriam aqueles 
desarmados e inofensivos dissidentes de um regime 
que ninguém aguenta mais em Cuba; um regime que 
é a coisa mais vovó – e vou retirar a palavra, porque 
vovó é uma coisa meiga –, é a coisa mais velha, mais 
Noé, mais antiquada que poderia haver sobre a face 
da Terra, porque é a ditadura mais velha do mundo, é a 
ditadura mais antiga do mundo. E não podemos gostar 
de ditadura, seja ela qual for, tenha ela a cor ideológi-
ca que tiver. Ditadura é ditadura! Nós não lutamos em 
vão pela democracia que aí está.

Muito obrigado a V. Exª.
Ouço o Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – V. Exª fala 

hoje por todos nós e pelo Senado também, porque é 
evidente que o Senado brasileiro não pode deixar de 
tomar uma atitude diante dos desvios de conduta da 
diplomacia brasileira nos últimos meses, num processo 
com bastante evidência. O Presidente Lula, no Brasil, 
tem uma grande popularidade. Ele somou muita for-
ça, tem uma expressão popular relevante, virou uma 
personalidade acima do bem e do mal e tem feito co-
mentários absurdos sobre muita coisa e sobre muitas 
pessoas. E as restrições que se fazem a ele - a impren-
sa faz, as pessoas fazem, Parlamentares fazem - não 
chegaram ainda a contaminar o seu prestígio, o seu 
conceito. Vão chegar, tenho certeza. Mas é evidente 
que o mesmo grau de desequilíbrio de algumas das 
falas do Presidente no Brasil ele tem reproduzido em 
falas fora do Brasil. Lá fora, ele, no primeiro, no segundo 
e no terceiro momentos, despertou enorme interesse 
e forte admiração. Primeiro, porque é inegavelmente 
inteligente o Presidente Lula; segundo, porque é um 
exemplo de um partido de esquerda que assume o 
poder num país como o Brasil, num ambiente demo-
crático; terceiro, porque o Presidente Lula tem grande 
capacidade de conciliação e de agradar os poderosos. 
Aqui no Brasil, os mais poderosos estão satisfeitos com 
o Presidente, e os mais pobres também estão. Ago-
ra, lá fora, não é bem assim. Num primeiro momento, 
ele encantou: um operário brasileiro da Esquerda que 
virou Presidente e que concilia o País, é essa a lei-
tura. Mas aí ele começa a exagerar, como acontece 
sempre a pessoas que não gostam do confronto, da 
discussão e muito menos da autocrítica. Nesse instan-
te, o Presidente vai, cada vez mais, fazendo deslizes, 
promovendo deslizes e atitudes que, no outro dia, co-
meçam a produzir reflexões que quase sempre, nos 
últimos tempos, não lhe são favoráveis. O problema é 
que afetam a diplomacia brasileira, o conceito do País 
e compromissos de curto, médio e longo prazos da 
sociedade brasileira; comprometem também o nosso 
destino, a nossa cultura, o nosso projeto nacional e a 
forma como o mundo nos conhece, que foi construída 
por muitos e muitos anos. V. Exª tem autoridade para 
falar no assunto. Neste, como em muitos assuntos, tem 
total competência, tem uma noção equilibrada dessa 
política, independente, afirmativa. De todos nós, é quem 
seguramente tem mais domínio da matéria. O nosso 
Partido fica absolutamente honrado e satisfeito com a 
sua palavra. Quero dizer que V. Exª falou por todos nós 
e falou por muito mais do que o seu Partido: falou pelo 
País, pelos que querem o Brasil de outra forma, pelos 
que não gostam de aventura, pelos que não gostam 
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de palavras ao vento e, principalmente, não gostam 
de uma atitude pouco responsável diante de fatos de 
grande relevância mundial e, seguramente, sobre os 
quais o Brasil sempre teve uma atitude ponderada, se-
gura, que lhe confirmou o prestígio que o Presidente 
hoje tem sob o ponto de vista internacional. Foi cons-
truído no tempo por todos que trabalharam, como V. 
Exª, pela posição brasileira lá fora.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, caro Presidente Sérgio Guerra.

É precisamente essa a idéia da Bancada do 
PSDB. Há agressões aos direitos humanos em Cuba. 
Por que a Comissão de Relações Exteriores e o Se-
nado da República não exercitam o seu direito e o seu 
dever de convocar, para prestar depoimento sobre o 
quadro cubano, o Embaixador Bernardo Pericás, aliás 
um excelente profissional? Por que não chamarmos, 
em qualquer outra eventualidade de conflito interame-
ricano, o nosso representante na OEA, Embaixador 
Ruy Casaes, para depor no Senado Federal? Ou seja, 
estamos nos limitando a aprovar atos internacionais e 
ao senta e levanta de aprovar embaixadores com elo-
gios, com encômios. O PSDB dá um basta nisso. E que 
seja essa uma atitude de todos os Partidos - amanhã 
do PT, se estiver na Oposição, e amanhã do PSDB, 
se estiver na situação. Amanhã, se o PSDB continuar 
na situação, que seja esta a nossa atitude: que nós 
consigamos dar qualidade ao debate da Comissão de 
Relações Exteriores.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como 
está, fica cômodo e fica medíocre para o Executivo 
responsabilizar-se sozinho pela formulação da política 
externa. Nos Estados Unidos, não é assim. Fica, por 
outro lado, prestigioso para nós, embora incômodo, se 
nós passarmos a nos debruçar sobre um assunto que 
vai ser cada vez mais relevante para o Brasil, porque é 
um assunto típico daqueles a serem tratados por uma 
economia emergente como a nossa, um País que se 
desenvolve, que cresce a cada momento, que ainda 
tem injustiças, mas que não é, de forma alguma, um 
País subdesenvolvido.

Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ar-

thur Virgílio, Líder do nosso Partido, ninguém melhor 
do que V. Exª para falar em nome do PSDB da política 
externa brasileira. V. Exª que é um especialista, que faz 
um relato sucinto de todas as trapalhadas do Gover-
no brasileiro nos últimos anos. Eu digo sucinto porque 
certamente V. Exª necessitaria de muito mais tempo 
para dissertar sobre todas essas trapalhadas. Creio 
que esse rompimento com a política externa adotada 

pelo Governo, da parte do PSDB, é um avanço sobre-
tudo na direção de esclarecer a população brasileira 
sobre o que vem ocorrendo em matéria de desgaste da 
imagem do nosso País no exterior. Todas as grandes 
nações escolhem para comandar a sua política exter-
na pessoas extremamente qualificadas. São pessoas 
de talento indiscutível, que valorizam a função. É, sem 
dúvida nenhuma, um ministério da maior importância 
para qualquer nação que queira se destacar no concer-
to internacional. Lamentavelmente, nos últimos anos, 
o Brasil não cuidou disso, e esse posicionamento de 
V. Exª hoje na tribuna, refletindo a vontade de nosso 
Partido, diz respeito exatamente a esta realidade que 
nós estamos constatando no Presidente da República, 
que compara presos políticos dissidentes cubanos com 
marginais praticantes de crimes hediondos no Brasil, 
como se isso fosse possível de se adotar num País 
como o nosso, de tradições democráticas. Portanto, 
Senador Arthur Virgílio, parabéns a V. Exª pelo pro-
nunciamento. É claro que V. Exª sempre primou pela 
competência, pela inteligência e por pronunciamentos 
brilhantes dessa tribuna, mas hoje, sem dúvida alguma, 
V. Exª se supera ao fazer a abordagem que faz sobre 
a política externa brasileira.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Alvaro Dias. V. Exª se revela sempre 
a voz mais combativa do Partido, quando se trata de 
denunciar irregularidades, de combater a corrupção. A 
ideia é precisamente esta – e é uma ideia não minha, 
mas de todos nós: chamarmos o Congresso Nacional, 
especialmente o Senado, que é quem deve cuidar mais 
atentamente da política externa brasileira; chamarmos 
o Senado à atenção para que ele não se minimize, não 
se subestime e não deixe para o Executivo o inteiro 
da formulação de uma política externa que deve ca-
ber também ao Senado. Se se cometem todos esses 
erros, todas essas gafes, isso também se deve, quem 
sabe, à nossa omissão. É uma omissão à qual o PSDB 
resolveu dizer basta no dia de hoje.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
Antes de ouvir o Senador Heráclito Fortes, que 

é o último aparteante, eu gostaria de ler, até porque é 
um dever de quem preza a verdade, um e-mail muito 
gentil que eu recebi do Sr. Geraldo Calmon, do Rio 
de Janeiro, que me faz uma correção que eu aceito e 
peço que seja inserida nos Anais. Diz ele:

Senador Arthur, se me permite, quero fa-
zer uma pequena correção ao discurso de hoje 
sobre as gafes do Governo Lula e sua políti-
ca externa. O Sr. Theodor Herzel, que nasceu 
em 1860 e faleceu em 1904, não foi fundador 
do Estado de Israel. Escritor e político judeu, 
nascido em Budapeste, foi, sim, o criador do 
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sionismo como movimento político, dirigido a 
estabelecer uma pátria judaica. Morreu na Áus-
tria, quatro décadas e meia antes da realização 
do seu sonho: a fundação do Estado de Israel. 
Cordiais saudações. Geraldo Calmon.

Agradeço a contribuição e creio que ela aclara 
as dúvidas de todos nós, ou seja, não se trata de um 
fundador, mas de um pré-fundador, o que não retira a 
importância do Sr. Theodor Herzl.

Concedo o aparte, como último aparteante, ao 
Senador Heráclito Fortes, com muita alegria, com 
muita honra.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Arthur Virgílio, escutei atentamente o pronunciamento 
de V. Exª. Pela sua origem na Casa de Rio Branco, V. 
Exª elencou alguns episódios que demonstram falha 
na nossa política diplomática. Tenho impressão que 
essa posição que V. Exª toma hoje juntamente com 
seu Partido poderá servir para marcar uma nova era no 
diálogo entre esta Casa e a política externa brasileira. 
O fato mais grave dessa política, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é a intromissão permanente do Sr. 
Marco Aurélio Garcia, que de assessor transforma-se 
em um todo poderoso, em um ministro de relações ex-
teriores paralelo. É incrível como todas as vezes que o 
Presidente da República comete bobagem diplomática 
quem está ao lado dele é o Sr. Marco Aurélio Garcia. 
Ontem mesmo vimos fotografia do Presidente em Israel 
ao lado do Sr. Marco Aurélio; fotografia do Presidente 
em Cuba ao lado do Sr. Marco Aurélio, e por aí afora. 
Conta-se no folclore dos corredores do Itamaraty que 
o Sr. Marco Aurélio recebeu o Ministro da Defesa dos 
Estados Unidos para tratar desse imbróglio dos caças. 
E falou com o Ministro da Defesa em francês. Vejam os 
senhores a arrogância e a prepotência! Vamos admitir 
que ele não soubesse falar inglês. Bastaria chamar um 
tradutor e falar em português, e não em francês. Para 
alguém que sonha um dia ser diplomata, esse foi o 
lobby mais explícito que eu já vi fazerem, de maneira 
grosseira, com um país amigo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Heráclito. V. Exª dá uma contribuição 
muito expressiva para esse pronunciamento. Sobre-
tudo, tenho muita esperança de que esta ideia galva-
niza a Casa.

Não fazemos coro com aqueles que acham que 
ideia boa é aquela que sai da nossa cabeça, menospre-
zando o que sai da lavra intelectual de adversários. 

Enfim, entendo que temos muito o que trocar em 
uma democracia. Governo, que hoje pode ser Oposi-
ção; Oposição, que amanhã pode ser Governo. Temos 
muito que trocar em ideias e experiências. 

Encerro, Sr. Presidente, agradecendo ao Senador 
Heráclito Fortes e aos demais aparteantes. Foi uma 
dezena no total.

Para nós é uma decisão que nada tem de pes-
soal. Ela não retira um milímetro da amizade pessoal 
que dedico ao Chanceler Celso Amorim; tenho a hon-
ra de ser seu amigo pessoal. Não há um milímetro de 
prevenção pessoal de quem quer que seja em minha 
bancada em relação a quem quer que seja da atual 
direção do Ministério das Relações Exteriores. Há uma 
decisão de partido. Nós entendemos que chegou ao 
paroxismo o nível de equívocos da política externa 
brasileira. 

Nós temos duas alternativas: ou tomar a atitude 
que tomamos, que julgamos equilibrada e altiva, ou 
coonestamos, o que não faz parte do nosso ideário, 
até porque o nosso dever é fiscalizar, o nosso dever 
é tomar conta, o nosso dever é ajudar a governar, 
apontando os equívocos. Assim como aqueles que 
venceram as eleições junto com o Presidente Lula: 
eles devem ajudar a governar do jeito que governam, 
com críticas internas certamente. Eu não acredito que 
as pessoas não tenham capacidade de serem críticas 
internamente, mas com as defesas externas que de-
vem surgir e que, a meu ver, fazem parte do exercício 
democrático.

Eu não estou aqui como o dono da verdade. Eu 
não estou aqui como alguém que imagine que esta é 
a verdade absoluta, que deva ser seguida por todos 
como uma bíblia. Não tenho nenhuma vocação auto-
ritária. Apenas expus e tive o endosso do Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores, do Presidente 
do meu Partido, da minha bancada inteira, expus aqui 
o que é uma posição dessa própria bancada.

Ou seja, nós não aceitamos mais que se faça 
unilateralmente, exclusivamente pelo Executivo, a po-
lítica externa brasileira. O Senado quer participar, o 
Senado precisa participar, e o PSDB exige participar. 
Mas há impedimentos até legais para uma ampliação 
do nosso espaço, do nosso papel; mas também há 
espaço legais que não estão sendo aproveitados por 
nós. Nós estamos, eu admito, como Senadores nesta 
Casa, muito acomodados, e não estamos responden-
do àquilo que seria o papel de um País que estivesse 
compreendendo a sua crescente importância no ce-
nário internacional.

Se o Brasil cresce com importância potencial no 
cenário nacional, o Brasil não tem como continuar tra-
tando política externa do mesmo jeito, como no tempo 
pré-globalização, quando ele tinha menos peso, menos 
importância e olhava para o próprio umbigo, ignorando 
a repercussão das suas atitudes.

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 07575 

Quando o Presidente erra lá fora, ele erra em 
nome de todos nós. Queremos que ele acerte em 
nome de todos nós, mas que acerte também nos ou-
vindo porque, se eu não sou o dono da verdade, e ele 
também não é, tem a hora de um diálogo muito aberto 
para que façamos juntos a política externa deste País. 
A que está aí, ela tem sido, a meu ver, desastrosa, 
ruinosa e danosa ao interesse e ao renome do País 
no exterior.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu ti-
nha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Havendo acordo...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra, pela ordem, V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a 
compreensão de V. Exª. Pedi a palavra pela ordem para 
registrar, com enorme pesar, o falecimento, no dia de 
ontem, de Antonio Barbosa de Miranda, mais conhecido 
dos piauienses como Totó Barbosa. Ele havia comple-
tado 90 anos no último dia 13 de dezembro. 

Totó Barbosa deixa como legado uma presença 
significativa na vida cultural e política de Teresina. Foi 
vereador na capital piauiense por três mandatos, que 
totalizaram 16 anos de atividade na Câmara Municipal 
de Teresina, entre os anos de 1972 e 1988.

Foi ainda um dos pioneiros da fotografia no Piauí. 
Começou a trabalhar como assistente na Loja Foto 
Brasil e, em seguida, no Foto Ozael. Tomou gosto pela 
atividade e logo descobriu seu talento, tendo registra-
do, por sete décadas, a vida social e a evolução da 
cidade de Teresina.

Além disso, era músico violonista de talento, com 
presença marcante nas rádios de Teresina. Na década 
de 1950, trabalhou na Rádio Difusora e, na década de 
1960, na Rádio Clube e também na Rádio Pioneira.

Deixou a viúva, D. Raimunda Paixão Costa de 
Miranda, e oito filhos, – Anselmo, Sarita, Camila, Ca-
tarina, Andréia, Adelmo, Rebeca (esses dois últimos 
fotógrafos, da mesma maneira como fora o pai) e a 
cantora Luiza Miranda, do grupo Ensaio Vocal.

À família e aos amigos de Totó Miranda, deixo 
aqui meus sinceros sentimentos de pesar e meus 
agradecimentos, em nome do povo de Teresina, pelas 
décadas de devoção à cidade demonstrada por esse 
grande cidadão piauiense. 

Peço também a V. Exª que acate o voto de pesar 
que encaminho com minha assinatura e a dos Sena-
dores Mão Santa e João Vicente Claudino, para que 
seja inserido nos Anais da Casa e encaminhado não 

só à Câmara de Vereadores de Teresina, mas também 
aos familiares do Totó Barbosa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

DO SENADOR HERÁCLITO FORTES (DEM – PI)
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Venho à tribuna, com enorme pesar, fazer o re-

gistro do falecimento, no dia de ontem, de Antonio 
Barbosa de Miranda, mais conhecido dos piauienses 
como Totó Barbosa. Ele havia completado 90 anos no 
último dia 13 de dezembro.

Totó Barbosa deixa como legado uma presença 
significativa na vida cultural e política de Teresina. Foi 
vereador na capital piauiense por três mandatos, que 
totalizaram 16 anos de atividade na Câmara Municipal 
de Teresina, entre os anos de 1972 e 1988.

Foi ainda um dos pioneiros da fotografia no Piauí. 
Começou a trabalhar como assistente na Loja Foto 
Brasil e, em seguida, no Foto Ozael. Tomou gosto 
pela atividade e logo descobriu seu talento, tendo re-
gistrado por sete décadas a vida social e a evolução 
da cidade de Teresina.

Além disso, era músico violonista de talento, com 
presença marcante nas rádios de Teresina. Na década 
de 1950, trabalhou na Rádio Difusora e, na década de 
1960, na Rádio Clube e também na Rádio Pioneira.

Deixou a viúva, dona Raimunda Paixão Costa de 
Miranda, e oito filhos, Anselmo, Sarita, Camila, Catari-
na, Andréia, Adelmo, Rebeca (esses dois últimos fotó-
grafos da mesma maneira como fora o pai) e a cantora 
Luiza Miranda do grupo Ensaio Vocal.

À família e aos amigos de Totó Miranda, deixo 
aqui meus sinceros sentimentos de pesar e meus 
agradecimentos, em nome do povo de Teresina, pelas 
décadas de devoção à cidade demonstrada por este 
grande cidadão piauiense.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendido, e a Mesa solidariza-se com o 
pesar de V. Exª pela morte do Sr. Totó Miranda.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 221, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a inserção em 
ata de voto de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio 
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Barbosa de Miranda, importante personalidade piauien-
se e que por 16 anos foi Vereador de Teresina.

Requeiro também a apresentação de condolên-
cias a família do falecido e a Câmara Municipal de Te-
resina, também nos termos regimentais.

Brasília, 16 de março de 2010.
Sala das Sessões, 16 de março e 2010. – Senador 

Heráclito Fortes, – Senador Mão Santa, – Senador 
Antonio Carlos Junior.

Justificação

Antonio Barbosa de Miranda, mais conhecido dos 
piauienses como Totó Barbosa, havia completado 90 
anos no último dia 13 de dezembro.

Totó Barbosa deixa como legado uma presença 
significativa na vida cultural e política de Teresina. Foi 
vereador na capital piauiense por três mandatos, que 
totalizaram 16 anos de atividade na Câmara Municipal 
de Teresina, entre os anos de 1972 e 1988.

Foi ainda um dos pioneiros da fotografia no Piauí. 
Começou a trabalhar como assistente na Loja Foto 
Brasil e, em seguida, no Foto Ozael. Tomou gosto 
pela atividade e logo descobriu seu talento, tendo re-
gistrado por sete décadas a vida social e a evolução 
da cidade de Teresina.

Além disso, era músico violonista de talento, com 
presença marcante nas rádios de Teresina. Na década 
de 1950, trabalhou na Rádio Difusora e, na década de 
1960, na Rádio Clube e também na Rádio Pioneira.

Deixou a viúva, dona Raimunda Paixão Costa de 
Miranda, e oito filhos, Anselmo, Sarita, Camila, Catari-
na, Andréia, Adelmo, Rebeca (esses dois últimos fotó-
grafos da mesma maneira como fora o pai) e a cantora 
Luiza Miranda, do grupo Ensaio Vocal.

Por esses motivos, sugiro a esta Casa que pres-
te a merecida homenagem a tão destacada figura da 
história política e cultural do Estado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
revisão do orador.) – Pela ordem também, Sr. Presi-
dente.

Conjuntamente com o Senador João Pedro e 
com o Senador Jefferson Praia, requeiro, nos termos 
do art. 218 do Regimento Interno e ouvido o Plenário, 
seja consignado nos Anais da Casa voto de pesar pelo 
falecimento do Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Amazonas, Dr. Eurípedes Ferreira Lins, 
figura boníssima, correta, justa, boa mesmo, ocorrida 
na manhã do dia 15 de março de 2010, em Manaus.

Requeiro também que o voto de pesar seja comu-
nicado aos familiares do Dr. Eurípedes e à Federação 
da Agricultura no Amazonas.

Eurípedes foi um autêntico empreendedor no meu 
Estado, com especial dedicação às atividades agríco-
las e pecuárias – ao setor primário, portanto. Por isso, 
em reconhecimento ao trabalho que ele desenvolveu 
na área, seu nome foi dado ao Parque de Exposição 
Agropecuária de Manaus, através de Lei Estadual.

O voto de pesar que requeiro é, assim, justa 
homenagem póstuma do Senado da República a um 
grande brasileiro, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendido, e a Mesa solidariza-se com o 
pesar do povo amazonense.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Adelmir Santana.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro me associar ao voto de pesar pelo falecimento do 
Eurípedes, que conheci. Ele dirigia o Sebrae daquele 
Estado e tive alguns contatos com ele, uma pessoa 
admirável e que merece, portanto, a minha solidarie-
dade. Assim, gostaria de ser um dos signatários desse 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará o sentimento de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, José 
Sarney, quero fazer aqui um apelo de reconsideração 
ao Líder Arthur Virgílio, aos Senadores do PSDB e ao 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Se-
nador Eduardo Azeredo, com respeito à decisão de 
interromper qualquer apreciação de nomes indicados 
para serem embaixadores na Comissão de Relações 
Exteriores, com base na justificativa de que precisam 
ter um diálogo construtivo com o Ministro Celso Amo-
rim.

O Ministro Celso Amorim, não faz um mês, con-
vidou todos os Senadores da Comissão de Relações 
Exteriores para com ele dialogar no Itamaraty, e marcou 
para o próximo dia 6 de abril a sua visita, convidado 
que foi à Comissão de Relações Exteriores.
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Parece-me, Sr. Presidente, fato completamente 
inusitado. Imagine se o Presidente, digamos dos Es-
tados Unidos, estivesse visitando Israel e a Palestina, 
e justamente o Partido Republicano ou de oposição 
ao Presidente Barack Obama simplesmente dissesse 
que está rompendo relações com o Ministro de Rela-
ções Exteriores, exatamente no momento em que o 
Presidente Lula faz ações que, em nome do povo bra-
sileiro, tenho certeza, o PSDB, o PT, o Democratas, o 
PCdoB, o PDT, o PSB, etc., todos os nossos partidos, 
todos estamos de acordo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) - 
Ele visitou o Knesset, o parlamento de Israel, esteve 
lá presente com o Presidente de Israel, com o Primei-
ro Ministro, visitou o Museu do Holocausto. Ali, ouviu 
o Rabino Israel Lau, Presidente do Memorial do Ho-
locausto Yad Vashem e sobrevivente dos campos de 
concentração, que lhe pediu que possa dialogar com 
o Presidente Ahmadinejad e que tenha um encontro 
com ele, para que o Presidente do Memorial do Ho-
locausto possa transmitir a sua própria experiência, 
porque, quando menino, ele sofreu no campo de con-
centração.

Certamente, o PSDB e todos nós, 81 Senado-
res, avaliamos que será positivo que o Presidente Lula 
seja encorajado a realizar esse ato que foi ali coloca-
do. E ele ali disse que espera que nunca mais ocorra, 
na história da humanidade, atos de barbarismo como 
os que caracterizaram o Holocausto e outras coisas, 
Sr. Presidente.

Tenha certeza de que não seria considerado pró-
prio, ainda mais porque me parece que, com os Se-
nadores do PSDB e do Democratas, o Ministro Celso 
Amorim sempre teve atitude de diálogo construtivo.

Peço a reconsideração dessa decisão, porque 
foi marcada a visita do Ministro ao Senado Federal 
na primeira oportunidade, em comum acordo entre a 
Comissão de Relações Exteriores e o Ministro Celso 
Amorim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, art. 14.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem a palavra pelo art. 14.

Peço ao Plenário a colaboração de todos para 
que tenhamos a oportunidade de concluir a Ordem 
do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, prezo o Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Suplicy...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Não vou 
nem me lembrar de um passado tão recente, e V. Exª, 
inclusive, foi vítima disso. Imagine se o PT escolhia 
entre V. Exª estar no Brasil ou não estar, para tecer 
quaisquer críticas no nível em que as fazia.

Nós aqui simplesmente estabelecemos um pon-
to de ruptura com a política externa brasileira, do jeito 
que ela está sendo posta. Exigimos participar da for-
mulação dela.

Eu faço um apelo ao Senador Suplicy para ele 
retorne às suas origens: alguém que se notabilizou 
neste País por visitar presídios, apoiando grevistas de 
fome, apoiando presos políticos, uma figura libertária 
e que a todos nos encanta, precisamente pelo caráter 
libertário da sua personalidade.

Não dá para continuar S. Exª imaginando que é 
justo lutar pela liberdade de um terrorista como Battisti 
e agredindo os termos da democracia italiana. O Brasil 
agride a democracia italiana e cria uma situação de 
enorme desprestígio internacional, no âmbito da União 
Européia, para o próprio Brasil, ao mesmo tempo em 
que se colocam panos quentes em relação ao quadro 
grave daqueles que estão morrendo em Cuba de ina-
nição, por fazerem greve de fome.

É preciso uniformidade, inclusive na forma de 
ser solidário do Senador Suplicy, no momento atual, 
no momento em que vivemos. Não há como S. Exª ter 
solidariedade com Battisti – ele não merece essa so-
lidariedade, a meu ver –, com Cuba e com o regime 
cubano, porque o regime cubano agride os direitos 
fundamentais da pessoa humana.

No mais, nós aceitamos o diálogo com o Minis-
tro Celso Amorim. Não queremos convescote, não; 
queremos uma conversa séria, porque nossa posição 
foi tomada.

E foi tomada sob a liderança de uma figura que 
está intransigente, até porque esta é uma marca do 
seu caráter – a firmeza –, está intransigente nessa po-
sição, que é o Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, Senador Eduardo Azeredo. Ou seja, a táti-
ca do Senador Suplicy, que é um político habilidoso... 
Primeiro, ele chegou perto do Eduardo Azeredo para 
então ver se, a partir daí, causava efeitos no pronun-
ciamento aqui da Liderança do Partido. Mas não vai 
causar, apesar da simpatia que merece de nós. Eu é 
que o convoco ao retorno às suas origens. Defesa dos 
direitos da pessoa humana tem que ser universal. Tem-
se que ser contra a violação dos direitos da pessoa 
humana em qualquer circunstância.

Portanto, desejo o melhor êxito ao Presidente Lula 
no exterior, mas que ele não cometa os equívocos que 
está cometendo e que cometeu em Israel. Por que não 
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podemos participar da formulação da política externa? 
Será que não temos nenhuma ideia para dar? Será 
que a genialidade toda se esgota na sabedoria do prof. 
Marco Aurélio Garcia? Se esgota na capacidade de 
formulação do Ministro Celso Amorim? Nós não temos 
como participar? Nós não temos o que dizer?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Brasil 
é um país grande, Sr. Presidente – já concluo –, grande 
o suficiente no econômico, no político, na maturidade 
da sua democracia para não ter mais um Congresso 
suburbano, um Congresso que olhe para dentro de si 
próprio, que olhe apenas para o próprio umbigo. Ele 
tem que dar relevo à Comissão de Relações Exterio-
res das duas Casas e ele tem que opinar de maneira 
enérgica às vezes, como está opinando pela voz do 
PSDB de maneira enérgica neste momento em relação 
à sucessão de erros que vão sendo cometidos. Esse é 
um quadro que tem que ter um basta. O Brasil, a cada 
momento, é visto pelo exterior como um país que se 
irmana a ditaduras. Isso não pode continuar.

Portanto, eu digo ao Senador Suplicy que aceito, 
em parte, a sua proposta. O que eu aceito? Conver-
sar, sim, a qualquer momento, a qualquer hora, com a 
minha Bancada inteira, com o Ministro das Relações 
Exteriores, mas uma conversa a que S. Exª tem que vir 
bastante desarmado e bastante disposto a ceder. Nós 
vamos para uma negociação visando a chegar a uma 
síntese, à verdade chinesa, que não é a verdade dele 
nem a minha verdade, mas uma verdade sintética, que 
seja a média das duas verdades. Queremos participar 
ou teremos uma posição efetivamente de ruptura. 

Ninguém me convence da importância de haver 
um Embaixador em Dominique. Não consigo enten-
der isso. Não consigo entender como se joga dinheiro 
público fora assim. Isso é quase semelhante à corrup-
ção. E não há corrupção no Itamaraty – pelo menos 
tanto quanto sei. Mas é correspondente a isto: jogar 
dinheiro fora numa inutilidade. Não há brasileiros, não 
há relevância, não há comércio. Não entendo o que 
se faz ali.

Portanto, queremos dialogar, sim, com o Minis-
tro, mas com base nos termos que estabelecermos. 
No momento, a posição é de ruptura. É de darmos um 
basta a um quadro de benevolência e de leniência com 
que temos tratamos tantos erros e equívocos. Daqui 
para frente, arguiremos com dureza os Embaixadores 
que forem escalados para as sabatinas desde que 
seus países sejam polêmicos e de regimes conside-
rados celerados pela comunidade internacional. País 
democrático não vejo por quê. É sempre procurarmos 
saber que vantagens aquele exercício da Embaixada 

poderá servir de utilidade para o Brasil. Mas, quando 
se tratar de país cujo regime seja tido pela comunida-
de internacional como marginal e celerado, temos de 
ter bastante clareza quanto ao fato de que o Brasil vai 
manter relações cordiais, sim, mas não vai manter re-
lações de proteção e de cumplicidade.

Percebemos uma certa relação de cumplicidade 
entre o Governo brasileiro e certas ditaduras do mundo 
– aliás, praticamente todas as ditaduras do mundo.

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

– Eu pediria ao Plenário, quanto a este assunto tão 
importante...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Compreendendo a Mesa o interesse do Plenário em 
discutir o assunto, nós, durante uma hora e meia, es-
gotamos o debate. Desse modo, eu pediria a todos que 
não abríssemos de novo este debate, porque todos os 
Senadores se manifestaram.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. É importante inclusive para V. 
Exª. Fui da sua base aliada quando V. Exª era Presi-
dente da República do Brasil, e eu me lembro como 
se fosse hoje, Sr. Presidente, tantas vezes V. Exª so-
frendo por pessoas que faziam greve de fome contra 
o seu Governo, e o Senador Suplicy... V. Exª não se 
lembra não, Presidente?

Senador Suplicy, o Senador Sarney e eu estamos 
fazendo aqui uma memória de quando ele era Presi-
dente da República e havia aquelas greves de fome, 
e V. Exª ia lá visitar, e criticava o Presidente Sarney, 
para que ele interferisse para que aquelas greves de 
fome terminassem. Só estou querendo lembrar isso, 
queria lembrar em nome do passado de V. Exª, que 
um dia foi assim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador João Pedro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Para 
contraditar. 

Uma coisa é – e eu respeito – a análise do PSDB 
ali naquela tribuna. Aí, quando vem para o plenário, eu 
quero contraditar por conta de uma posição, porque 
sou membro da Comissão de Relações Exteriores. 
Nós suspendermos a atividade normal da Comissão 
de arguir embaixadores?!

O Senado não pode deixar de trabalhar, e a sua 
Comissão não pode deixar de trabalhar por conta da 
análise do PSDB, à qual eu tenho críticas. Eu não ouvi 
uma análise do PSDB agora sobre, por exemplo, a 
Unasul. O Líder Arthur Virgílio falou, mas foi pontual. 
Qual é a análise do PSDB sobre a Unasul?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP.) – Eu pediria a V. Exª para nós encerrarmos esse 
debate. 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Qual 
é a análise do PSDB sobre a postura da Inglaterra 
de invadir, de fazer exploração do petróleo aqui na 
Argentina? Nós precisamos ter mais profundidade 
nessa análise. 

Eu tenho divergências, mas respeitei e não fiz 
aparte. 

E a relação do Brasil com a França? Nós não 
temos uma relação consistente com a França, com a 
União Europeia?

Então, eu acho que faltou consistência nessa 
análise. Respeito, mas nós não podemos é deixar de 
trabalhar, por conta da análise do PSDB na Comissão 
de Relações Exteriores. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Para uma explicação!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Eduardo Azeredo, eu peço a V. Exª que 
compreenda. Esse debate está encerrado. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É 
apenas uma explicação que quero fazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Amanhã V. Exª pode usar da palavra a qualquer momen-
to. Vamos prosseguir na Ordem do Dia, porque a Mesa 
foi extremamente liberal. Durante hora e meia, tivemos 
um debate extremamente qualificado, todo o Plenário 
se manifestou, e não vamos reabri-lo neste instante, 
para que a gente possa concluir a nossa pauta. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – O 
Senador João Pedro disse que a Comissão está pa-
ralisada, e eu quero dizer que não é isso. A Comissão 
não estará paralisada. Nós temos vários acordos in-
ternacionais que serão votados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa sabe que V. Exª vai continuar a trabalhar na 
Comissão.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Exatamente. Eu só quero que ele saiba que não há 
paralisação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Continua a Ordem do Dia.

Havendo acordo, a Mesa anuncia a discussão, 
em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 
18, de 2009:

Item 1:

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 Fe-
deral; altera a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 
2009; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 470, de 2009).

Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, que 
é o Relator da matéria.

Senador Gim Argello!
Senador Gim Argello, que é o relator da maté-

ria. (Pausa.)
O parecer, tendo sido distribuído ao Plenário, 

nomeio relator ad hoc o Senador Raupp.
O Senador Gim acaba de chegar.

PARECER Nº 188, DE 2010 – PLEN

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vou fazer o relato da Medida Provi-
sória nº 470, transformada no Projeto de Conversão 
nº 18, de 2009, relativo à Medida Provisória nº 470, de 
13 de outubro de 2009, que constitui fonte adicional 
de recursos para ampliação de limites operacionais da 
Caixa Econômica Federal e dá outras providências.

Sr. Presidente, depois de muita discussão, foi fruto 
de um acordo entre os Líderes, principalmente o Líder 
do PMDB, Senador Renan Calheiros, que apresentou 
uma emenda sobre o semiárido nordestino que atinge 
vários Estados, principalmente o Estado de Alagoas. 

Foi por isso que, na quinta-feira passada, não foi 
possível fazer essa votação.

Mas, depois de quinta-feira até hoje, nós tivemos 
várias reuniões em que o Presidente Lula, na própria 
quinta-feira, chamou para a reunião o Ministro da Fa-
zenda, o Ministro do Desenvolvimento Agrário e vários 
outros Ministros, e determinou que essa mensagem, 
que essa emenda apresentada pelo Senador Renan 
Calheiros, com o apoio do Senador José Agripino, 
com o apoio do Senador Efraim, fosse novamente 
discutida.

Então, depois de muito esforço do Governo, de 
seus Ministros, acabou, há cerca de meia hora, haven-
do um acordo para que sejam, na Medida Provisória nº 
472, contemplados todos esses pequenos devedores 
com dívida de até R$10 mil, sendo que está sendo 
estudado até R$15 mil. O compromisso é de até R$10 
mil de todas as dívidas que os pequenos agricultores 
têm, dívidas essas que estão vencendo os acordos 
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agora, no dia 31 de março. Então, essas dívidas estão 
sendo contempladas na Medida Provisória, Senador 
Agripino, acordo feito com o Líder Renan Calheiros e 
acordo feito com o Ministro Alexandre Padilha, com o 
Líder do Governo, Senador Romero Jucá, com a pre-
sença de outros Senadores.

Esse caso que havia impedido a votação dessa 
Medida Provisória na quinta-feira passada foi supe-
rado agora, com aceite para ser colocado na medida 
que está chegando na semana que vem, com o nosso 
compromisso de todos votarmos a favor.

Senador Agripino.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para dis-

cutir, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador 

Gim Argello...
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 

Fazendo soar a campainha.) – Senador José Agripino, 
ele está lendo o parecer. Quando ele concluir o pare-
cer, V. Exª terá a oportunidade de discutir a matéria. 
Espere que ele conclua...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Desculpe-
me, Sr. Presidente. Foi porque ele se referiu a mim e 
eu me julguei no direito de fazer um questionamento. 
Mas aguardo a minha vez.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado.
O relatório, Sr. Presidente, que vou pedir licença 

a todos, é um relatório um pouco extenso, mas fare-
mos com a maior brevidade:

Relator revisor: Senador Gim Argello.
Relatório.
O Presidente da República, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, edi-
tou, em 13 de outubro...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Gim Argello,...

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– ...como o parecer foi distribuído, V. Exª poderá fazer 
um síntese do relatório.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Somente 
fazer referência às emendas então.

Está bem, Sr. Presidente. Agradeço.

O disposto neste artigo se aplica...
Só um minutinho, Sr. Presidente, porque 

vou começar das emendas.
Voto.
Ante o exposto, votamos pela admissibi-

lidade da Medida Provisória nº 470, de 2009, 
e pela aprovação do Projeto de Lei de Con-
versão nº 18, de 2009, dela proveniente, com 
as seguintes emendas:

Emenda nº 60...

Pergunto ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores 
se gostariam que eu fizesse o relatório de cada um dos 
itens colocados, tendo em vista que toda a assessoria 
participou e acompanhou... Se não, vamos direto ao 
voto e ao debate.

Todos os temas colocados foram agraciados, Sr. 
Presidente. Então, estou pronto para responder se al-
guém quiser fazer alguma indagação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem que concluir...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para dis-
cutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª tem que concluir o parecer quanto às emen-
das, quanto ao parecer e quanto ao projeto de lei de 
conversão. Em seguida, abriremos o debate.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Está bem. 
Então, vamos fazer o que V. Exª pede e colocar todas. 
É isso, Drª Cláudia?

Emenda nº 60 do Relator revisor...
Dê-se a seguinte redação ao art. 3º do 

PLV nº 18, de 2009:
Art. 3º. Poderão ser pagos ou parcela-

dos, até 30 de novembro de 2009, os débitos 
decorrentes do aproveitamento indevido do 
incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1º do 
Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, e 
os oriundos da aquisição de matérias-primas, 
material de embalagem e produtos intermedi-
ários relacionados na Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, 
aprovado pelo Decreto nº 6.006, de 28 de de-
zembro de 2006, com incidência de alíquota 
zero ou como não tributados – NT.

§ 1º Os débitos de que trata o caput des-
te artigo poderão ser pagos ou parcelados em 
até doze prestações mensais com redução de 
cem por cento das multas de mora e de ofício, 
de noventa por cento das multas isoladas, de 
noventa por cento dos juros de mora e de cem 
por cento do valor do encargo legal.

§ 2º As pessoas jurídicas que optarem 
pelo parcelamento nos termos deste artigo 
poderão liquidar os valores correspondentes 
às prestações do parcelamento, com a utili-
zação de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido relativos aos períodos de apura-
ção encerrados até 31 de dezembro de 2009, 
desde que sejam:

I – próprios;
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II – passíveis de compensação, na for-
ma da legislação vigente, e que ainda não 
tenham sido utilizados na consolidação do 
parcelamento;

III – devidamente declarados, no tempo 
e forma determinados na legislação, à Secre-
tária da Receita Federal do Brasil.

§ 3º O valor a ser utilizado será determi-
nado mediante a aplicação sobre o montante 
do prejuízo fiscal e da base de cálculo nega-
tiva das alíquotas de vinte e cinco por cento e 
nove por cento, respectivamente.

§ 4º As parcelas a serem liquidadas de-
vem obedecer à ordem decrescente do seu 
vencimento.

§ 5º O disposto neste artigo não se apli-
ca ao parcelamento previsto no art. 2º da Lei 
nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

§ 6º Os débitos de que trata o caput deste 
artigo também poderão ser pagos em parce-
la única, com redução de 100% de multas de 
mora, de ofício, isoladas, de juros de mora e 
do valor do encargo legal.

§ 7º...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – Senador Gim Argello, 
apenas para colaborar com V. Exª. V. Exª poderia dar 
o número das emendas de V. Exª e dar o parecer, se 
favorável ou contrário. Assim, se não houve alteração 
nenhuma com relação ao relatório apresentado à Mesa, 
poderemos proceder dessa maneira.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito bem, 
Sr. Presidente. Vou fazer dessa maneira, aceitando no 
relatório a Emenda nº 60, a Emenda nº 61, a Emenda 
nº 62, a Emenda nº 63, a Emenda nº 64, a Emenda nº 
65, a Emenda nº 66, a Emenda nº 67, a Emenda nº 68, 
a Emenda nº 69, a Emenda nº 70, do Relator revisor, a 
Emenda nº 71 e a Emenda nº 72. Foi retirada a Emen-
da nº 73 e também, da mesma forma, foram retiradas, 
por acordo, as Emendas nºs 74, 75 e 76.

Estão aprovadas e aceitas as Emendas nºs 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e, por último, a 86.

Sr. Presidente, o parecer é pela aprovação des-
sas emendas ora referidas e pela retirada das emen-
das ora citadas.

Este é o relatório, Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 

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

– Antes, vou submeter a votos...
Quero perguntar ao Relator, primeiro, se o Re-

lator é favorável ao Projeto de Lei de Conversão e as 
emendas que acaba de relacionar.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pergunto ao Relator se o parecer também é pelo 
atendimento dos pressupostos constitucionais de ur-
gência e relevância e pela adequação financeira e or-
çamentária da Medida Provisória.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sim, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, vou submeter ao Plenário. Em seguida, nós 
iremos submeter ao...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não há 
cópia, Sr. Presidente. Não podemos votar sem ter có-
pia. Não há cópia do relatório. Ninguém sabe o que foi 
aprovado. O relatório não chegou, não tem um uma 
única cópia aqui. É impossível se votar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu quero dizer a V. Exª que o relatório foi remetido 
a todos os Srs. Senadores ontem.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não, não 
com o parecer. O parecer do Senador Gim, não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª pode procurar no seu gabinete que o relató-
rio – informa-me a Mesa – foi distribuído a todos os 
Senadores.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não foi, 
não chegou. Não chegou a vários gabinetes aqui. Não 
chegou. Aí, paciência. Nós não podemos votar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, eu quero votar os pressupostos de relevância 
e urgência, depois entraremos no mérito do debate 
da matéria.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Nós não 
podemos votar nada sem ler, Senador. Não chegou a 
nenhum gabinete. A nenhum gabinete, não foi só ao 
meu não. Então, eu acho que nós temos que votar pelo 
menos sabendo o que se está votando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Eu acho que vários Senadores estão com o relatório.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Qual Se-
nador recebeu aqui? (Pausa.)

E da Oposição? (Pausa.)
Não receberam, só os do Governo.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Eu recebi.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 

tinha conhecimento, Sr. Presidente. Tínhamos conhe-
cimento do relatório.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 
Eu tinha conhecimento, mas ficou em dúvida. Eu gos-
taria de, com sua permissão, pela ordem, inquirir ao 
nobre Relator...
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pois não.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – A 

Emenda nº 76, que ficou de fora, versa sobre o quê?
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Como Relator. 

Sem revisão do orador.) – Um segundinho, Senador 
Gilberto Goellner.

Senador Gilberto Goellner, ela versa sobre os mu-
tuários interessados na prorrogação, repactuação...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – O Sena-
dor Renan recebeu?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – ...de dívi-
das e individualização das operações de crédito rural 
de que trata a lei. 

Essa Emenda nº 76 com as outras ficaram para a 
Medida nº 472, no acordo que foi feito de que a parte 
de agricultura será colocada na próxima medida provi-
sória, que está chegando ao Senado já nesta semana. 
Foi fruto de um acordo. 

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 
Então, tudo da agricultura ficou fora?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Ficou fora. 
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Re-

lator, mas acordo para atender... Por que não atender 
nessa? Qual é a diferença? Esse acordo foi feito com 
as Lideranças?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Foi sim, 
Senador Efraim.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Ou com 
o Governo, com a parte... Vamos explicar....

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Vamos ex-
plicar.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – ... se 
foi com as Lideranças ou se foi feito com a parte do 
Governo, com a parte do Planejamento, da Fazenda. 
Acredito que não foi feito com os Srs. Senadores e 
Lideranças. Ou foi feito só com a base do Governo. 
Temos que ter a explicação porque V. Exª... Na última 
quinta-feira, deixamos de votar essa matéria porque 
não se incluía o perdão dos débitos até R$15 mil dos 
agricultores do Nordeste. Acho que a bancada do 
Nordeste... Permitam-me a sinceridade, não podemos 
deixar votar essa matéria, independentemente de cor 
partidária, os Senadores do Nordeste, porque mais 
uma vez o Nordeste está sendo enganado. Acho que 
é um absurdo os Senadores e Senadoras do Nordeste 
votarem essa matéria. O Governo não cumpre! Não 
sei quando volta, se é que chega, a 472. Não vejo por 
que não deva ser incluído hoje. Está aqui. O Governo 
perdoou mais de US$1 bilhão... Está aqui o relatório 
do próprio Governo: Brasil perdoa mais de US$1 bilhão 
de dívida externa. E não pode perdoar os agricultores 
nordestinos até R$15 mil?

Então, a bancada do Nordeste me perdoe, mas 
não podemos deixar votar essa matéria. Convoco aqui 
não os Partidos políticos, não; são os Senadores nor-
destinos. Estou fazendo uma apelo a todos os Senado-
res do Nordeste, porque sempre se resolve o problema 
dos grandes e se esquece o dos pequenos do Nordeste. 
Então, esta convocação não é partidária, não. É uma 
convocação em nome das bancadas do Nordeste, in-
dependentemente de ser do PT, do PMDB, do PSDB, 
Democratas ou de qualquer outro Partido.

Entendo que o Nordeste devia se posicionar. Eu 
não votarei a matéria e, se houver mais algum que 
queira pedir verificação de quórum comigo, estarei à 
disposição. Não posso pedir só.

Não admito que o Nordeste fique de fora dessa 
situação. Estão resolvendo o problema dos grandes e 
se esquecendo do Nordeste. A convocação, eu repito, é 
para os Senadores do Nordeste. Eu não estou pedindo 
que Senadores do Partido A, B ou C venha aqui votar 
a favor ou contra. Estou convocando os Senadores e 
Senadoras do Nordeste. Caso contrário, aquele que 
não se posicionar estará votando contra os pequenos 
produtores e agricultores que estão sendo intimados 
pelo Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste para 
entregar as suas terras.

Então, cabe a nós, os 27 Senadores e Senadoras 
do Nordeste, tomarmos uma posição hoje. Caso con-
trário, não votaremos essa matéria. Essa é a posição 
do Senador Efraim Morais, que está aqui, à disposição, 
para pedir verificação.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu o acom-
panho.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu o 
acompanho também, Senador.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de saber do Relator sobre a 
Emenda nº 71, se ela foi aceita ou não.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Senadores que quiserem inquirir o Relator têm 
preferência; pedidos de explicação sobre o relatório.

Com a palavra o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 

gostaria de saber sobre a Emenda nº 71.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 71 está Ok, 
Senador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – A 
Emenda foi acatada integralmente no seu relatório?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Foi aca-
tada.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – A 
Emenda nº 72 também?

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – A Emenda 
nº 72 também, Senador César Borges.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, acompanho o Senador Efraim, pedindo verifi-
cação de quórum.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem re-
visão do orador.) – Eu gostaria de discutir, na época 
oportuna, na hora oportuna, porque eu tenho alguns 
questionamentos importantes. Na hora em que o Re-
lator concluir a sua exposição, eu gostaria de ocupar 
a tribuna para fazer questionamentos que são funda-
mentais. É só para me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito. É o primeiro orador inscrito para 
discutir a matéria. Em seguida, o Senador Valdir Rau-
pp, Arthur Virgílio e César Borges.

Mais alguma indagação ao Relator?
Senador Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Da mesma forma que o Nordeste 
defende a necessidade de se incluírem nesta medida 
provisória todas as questões relativas à prorrogação, 
vencimentos e também a securitização, Fundo do Nor-
deste, Fundo do Centro-Oeste, Fundo do Norte, da 
mesma forma ao Centro-Oeste não interessa a forma 
como foi feita a retirada sucinta dessa MP.

Nesse sentido, eu vejo que, ao protelar um assun-
to tão importante para uma futura medida provisória, 
sem saber se ela vai contemplar, na íntegra, tudo que 
já trabalhamos nessa MP, não nos causa surpresa se 
o Plenário votar pela rejeição dessa MP, por não con-
ter aquilo que foi acertado com o Relator.

O Relator, há poucos minutos, ainda me infor-
mou que na medida estava inclusa a nossa Emenda. 
E, agora, remete-se à não inclusão da mesma. Então, 
por isso, vejo que não há acordo dessa forma.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – O 
Centro-Oeste, nesse sentido que eu já falei: ele se une 

ao Nordeste. Eu vejo que todos aqui do Centro-Oeste 
têm a mesma noção dessa medida provisória.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Assim como o Senador Efraim, 
quero prestar também minha inteira solidariedade ao 
Senador Efraim, juntando-me a todos os Senadores 
do Nordeste, de protestar e não aceitar, mais uma vez, 
que o Nordeste seja atropelado naquelas decisões em 
que têm interesse a sua população e, no caso, os seus 
agricultores. Portanto, queria deixar aqui a nossa posi-
ção também, acompanhando o Senador Efraim.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Cícero Lucena. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Sem re-
visão do orador.) – Presidente José Sarney, também 
me somo ao Senador Tasso Jereissati e ao Senador 
Efraim, dando, inclusive, um testemunho para que esta 
Casa e o Brasil tomem conhecimento. 

Há uma cidade pequena, no interior do Estado da 
Paraíba, chamada Juazeirinho. Conversei, hoje, com o 
presidente da Federação de Agricultura do meu Estado, 
e ele me informava que 41 pequenos agricultores que 
tomaram empréstimos da ordem, aproximadamente 
original, Senador Jayme Campos, de R$10 mil foram 
todos intimados por Oficial de Justiça, com débitos 
de R$30 mil, R$40 mil, penhorando para fazer o leilão 
das suas terras. 

Então, não é possível que esta Casa não tenha 
a sensibilidade de adotar uma postura em defesa do 
pequeno agricultor, em particular o do Nordeste e, mais 
em particular, ainda, da Paraíba.

Sr. Presidente, nós ficamos muito triste – e o 
Brasil fica triste – quando esta Casa fala em doar di-
nheiro para a área de Gaza. Perdoa bilhões dos gran-
des empresários brasileiros, dá incentivo aos grandes 
empresários brasileiros e não tem a sensibilidade de 
se preocupar e de remeter para o Conselho Monetá-
rio, onde, basicamente, a decisão ficará afeita apenas 
ao presidente do Banco Central e ao Ministro, quando 
pais de família, várias famílias estão comprometidas no 
Nordeste, vendo o seu único patrimônio, a sua forma de 
sustento de tirar o pão de cada dia de forma honesta 
de forma séria e digna ser adiado uma decisão que há 
muito tempo se arrasta nesta Casa e, principalmente, 
neste Governo.

Daí a minha solidariedade, a minha disposição 
de lutar para que o Nordeste, os pequenos agricultores 
seja atendidos. Faço um apelo ao Líder do Governo, 
Romero Jucá, que hoje, mesmo estando como Líder, 
haja como nordestino que é e defenda aqueles peque-
nos agricultores.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu peço ao Plenário para nós ordenarmos os nos-
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sos trabalhos. Nós estamos com o Relator na tribuna. 
Ele vai esclarecer, se o Plenário quiser, os pontos que 
serão necessários no seu relatório. Em seguida, nós 
colocaremos em votação os pressupostos, e nessa 
hora V. Exªs terão oportunidade de pedir verificação, 
e o Plenário de se manifestar. 

V. Exª pode concluir seu parecer.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Concluo, 

Sr. Presidente. 
Sobre as colocações feitas pelos Senadores que 

tão bem representam o Nordeste, quero dizer que do 
fruto deste acordo participaram vários Senadores e que 

a emenda vem enquanto o Ministério da Fazenda e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário não conseguem 
equacionar todos os contratos. Existe o compromisso 
formal de se chegar na 472, por quê? Porque inclui 270 
mil contratos, não são 30 casos ou 40, ou 50, são os 
270 mil agricultores que vão ser agraciados e vão ter 
suas dívidas perdoadas neste montante. Mas agora o 
Governo pediu um prazo para poder fazer equacionar 
tudo isso. E esse acordo foi montado na presença do 
Senador Romero Jucá, Líder do Governo, e do Sena-
dor Renan Calheiros, Líder do PMDB.

É o seguinte o parecer, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer conclui pela aprovação da relevância e ur-
gência e, no mérito, pela procedência da matéria. 

Vou submeter ao Plenário a primeira parte, e V. 
Exªs, em seguida, poderão pedir verificação, e a vo-
tação será nominal.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presi-
dente...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os pressupostos...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não, 
obstrução.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-
dente, eu acho que é importante que, antes de se co-
locar em votação, opiniões que são consistentes, que 
eu espero ter a oportunidade de colocar, sejam colo-
cados ao Plenário para que o nosso voto ou a nossa 
obstrução tenha consistência, tenha relevância.

Então, eu gostaria de ter a oportunidade de fazer 
o encaminhamento, ainda que breve, sobre o pensa-
mento do meu partido a respeito da MP 470. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª poderá fazer o encaminhamento da votação 
logo sobre os pressupostos. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Mas V. 
Exª não vai colocar em votação?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os pressupostos de urgência e relevância.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Eu gos-
taria de emitir a minha opinião antes da votação,

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre o mérito?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sobre... 
Mérito, na verdade é mérito. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, V. Exª em seguida falará sobre o mérito. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Mas já 
com a votação? Porque senão...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pelo pedido do Senador Efraim, vai ser pedida a ve-
rificação. Nós vamos ter que fazer essa votação.

Em votação. Relevância e urgência e adequação 
financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado. 
Pediu verificação o Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Encami-

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

– Pergunto se tem o apoiamento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mário 
Couto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Apoiado.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – No mé-
rito. Vamos discutir mo mérito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Aprovamos esse e discutimos o mérito. Está bem.

Aprovado. 
Em discussão a matéria.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Para 

discutir, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para dis-

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

– O mérito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – Para discutir, com a palavra o Senador José 
Agripino.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Para dis-
cutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito, Valdir Raupp. 

Peço aos Senadores que queiram discutir que 
comuniquem à Mesa. Senador Inácio Arruda...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente Sarney, já me inscrevi. V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 470 vem sendo 
discutida há bastante tempo e com muita intensidade. 
Na origem, ela destina recursos do Tesouro para ca-
pitalização da Caixa Econômica Federal. Sobre esse 
assunto, foram incorporados vários outros assuntos, 
muitos deles com grande mérito. A lavoura cacaueira 
está beneficiada e, sobre o benefício da lavoura ca-
caueira, incorporou-se a tentativa... Porque esta é a 
nossa vez, Senador César Borges, de encontrar um 
caminho para a solução de um problema que é de vida 
ou morte do pequeno agricultor do nosso Nordeste. O 
que é que se estabeleceu como pacto de entendimen-
to? Alguns poucos pontos, que eu gostaria de deixar 
claríssimos para o conhecimento do País, que nos ouve 
pela TV Senado, e do Plenário, que vai votar.

Senador Neuto de Conto, na sua Santa Catarina, 
como no meu Rio Grande do Norte, existem centenas 
de pequenos produtores rurais que devem e não têm 
como pagar, não porque sejam caloteiros, mas porque 
a renda de sua atividade não foi suficiente. O que está 
acontecendo hoje com esses pequenos produtores 
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no meu Estado? Os bancos oficiais estão executan-
do essas dívidas, tomando as terras e matando o seu 
ganha-pão. A galinha dos ovos de ouro está morrendo. 
Quem é que fala por eles? 

Nós temos a obrigação de falar por eles, e a 
nossa hora é agora. A hora é agora. Não é outra hora. 
A hora é agora. Eles estão lá em Apodi, em Pau dos 
Ferros, estão lá em Criciúma, estão lá no interior de 
sua Santa Catarina, como estão no interior do meu 
Rio Grande do Norte. Eles não têm voz, nem têm vez, 
mas vamos fazer a voz e a vez deles agora, aqui. É a 
nossa obrigação, fomos eleitos para isso, para fazer 
justiça, não é para fazer demagogia não. 

O que é que nós estamos querendo? Nós esta-
mos querendo uma coisa, Presidente: estamos que-
rendo que suspendam, até 31 de dezembro, as exe-
cuções sobre os pequenos proprietários. Suspendam 
as execuções, acabem com aquela história de oficial 
de justiça bater na porta do pequeno produtor rural, 
Senador Mário Couto, para tomar a terra dele, para 
executar a vida dele. Que se suspenda até 31 de de-
zembro. Suspende. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino, como o tempo desta sessão 
está para se esgotar, eu prorrogo a sessão até o tempo 
necessário à conclusão da votação da matéria, com 
a licença de V.Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

Segundo ponto. Até dezembro, que se conceda 
um prazo para renegociação dos débitos do crédito 
rural. Que se suspenda, até dezembro, a execução e 
que se dê, até 31 de dezembro, um elastecimento de 
prazo para que eles possam se habilitar a renegociar. 
Em que termos? Aí é onde entra: que quem deve até 
R$15 mil – é a nossa proposta – tenha essa dívida 
remida, anistiada. Quanto é que significa isso? “Ah, 
mas vai quebrar o País”... Senador Adelmir Santana, 
isso foi mensurado: Senador Efraim, um bilhão de re-
ais para salvar milhares de conterrâneos nossos, no 
Brasil inteiro, no Nordeste principalmente.

Será que não vale a pena um bilhão para recons-
truir a vida de milhares de pequenos produtores rurais? 
É o dinheiro do mundo todo para fazer justiça. O Brasil 
não gasta tanto dinheiro no Bolsa Família, que é uma 
boa aplicação? Por que não pode gastar um bilhão para 
perdoar as dívidas de quem deve até R$15 mil? 

Se dever 16 mil, o que exceder 15 mil – é a nos-
sa proposta –, esses mil reais serão renegociados nos 
termos do contrato original. 

Então, um fôlego: até 31 de dezembro, não se 
executa, suspendem-se as execuções, e dá-se um 
prazo para a renegociação. Os pequenos devedores 

que não têm como pagar até R$15 mil têm essa dívida 
anistiada. O que exceder os R$15 mil será renegociado 
até 31 de dezembro nas condições do contrato original. 
Dispensa-se a cobrança dos encargos de inadimple-
mento, de mora, da demora no pagamento, aos débitos 
contraídos com fundos constitucionais. Isso é o que se 
pretende. É isso!

Estamos discutindo neste plenário... Já discu-
timos matérias que envolvem 30 bilhões, 50 bilhões. 
Aqui está-se discutindo uma coisa que vai atingir o 
estrato mais pobre do Nordeste, o agricultor que luta 
pela sobrevivência com mais pertinácia, para ajudá-lo 
com R$1 bilhão. É dinheiro? É! Mas não é o dinheiro 
do mundo todo para tanto dinheiro que este País tem 
gasto com tanta coisa.

É muito isso? É querer muito do Governo este 
compromisso para se votar esta MP? Acho que não, 
mas o Governo insiste em que só na MP 472 é que 
isso pode ser negociado. 

Senador Geraldo Mesquita, para atender ao pe-
queno produtor rural com, no máximo, R$1 bilhão, pe-
de-se o prazo da MP nº 472. Nem votada na Câmara 
foi. Sei lá se não vai haver uma obstrução na Câma-
ra e vai. E se passar maio e junho, a 472 não chegar 
aqui e a gente não tiver a oportunidade de resolver 
a questão dos devedores do crédito rural? Com meu 
voto, não se vai votar. Não vou correr esse risco. Na 
vez anterior, já tive uma posição muito clara. Eu não 
vou correr esse risco.

Elogio aqui a posição tomada pelo Senador Re-
nan Calheiros na semana passada e recorro a ele mais 
uma vez, para que possamos encontrar o caminho de 
saída agora para o pequeno produtor rural. Além dis-
so, há um texto na MP original que fala na reabertura 
do Refis para aqueles que tenham a condição de se 
habilitar a débitos com a Receita Federal, autarquias 
e fundações. Isso foi retirado do texto. Era outra coisa 
que vinha da Câmara e trazia benefícios para a equa-
lização de devedores e foi subtraída.

Mas a nossa questão fundamental – e desde já 
manifesto ao Plenário que consultei quase a unanimi-
dade do meu Partido, que vai entrar em obstrução – é 
encontrar a equação para resolver o problema do pe-
queno produtor rural nos pontos que acabei de falar. 
Suspendem-se as execuções até 31 de dezembro, abre-
se a renegociação até 31 de dezembro, os devedores 
de até R$15 mil ficam eximidos dessa responsabilidade 
e apenas o que exceder será renegociado nos termos 
originais do contrato. Isso é a essência. Isso tudo sig-
nifica R$1 bilhão. É dinheiro, sim. Mas, para resolver 
o problema do pequeno produtor rural do Nordeste, é 
muito menos do que eu gostaria de fazer.

Essa é a posição do meu Partido, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O Senador Renan Calheiros quer discutir a matéria.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero ressaltar a posição do Senador 
José Agripino, que, em todos os momentos dessa dis-
cussão, nunca negou fogo. Sempre esteve mesmo na 
defesa dos agricultores e da rolagem das suas dívidas. 
Isso é uma coisa fundamental.

Na última semana, nós advertimos o Governo, 
e era importante advertir o Governo, do prazo para a 
renegociação das dívidas ativas, das dívidas que foram 
mandadas para o Tesouro, Sr. Presidente, acabará no 
dia 31 de março. Daí a pressa, daí a urgência.

Mas essa questão, Sr. Presidente, é complexa. 
Ela precisa ser resolvida definitivamente. E o Governo, 
por orientação do Presidente Lula – daqui a pouco vai 
falar o Senador Romero Jucá –, pediu que represen-
tantes de dois Ministérios conversassem, Sr. Presi-
dente, com as lideranças dos agricultores que estão 
aqui presentes, do Nordeste, de Alagoas também, a 
fim de que nós encontrássemos, como consequência 
dessa negociação, para materializar esse acordo, um 
texto que definitivamente resolva o problema. Que re-
solva o problema da prorrogação do prazo da rolagem, 
que resolva o problema da suspensão das execuções 
fiscais, até que se complete essa renegociação, que 
faça a remissão das pequenas dívidas do semiárido do 
Nordeste de até R$15 mil. E olhe, Sr. Presidente, que 
aqui já votamos bilhões e bilhões de reais de remissão 
de dívida, de incentivos fiscais, de créditos, e nós não 
podemos perder tempo. Nós temos que resolver o pro-
blema dos agricultores do Nordeste. Por exemplo, nós 
anistiamos as dívidas previdenciárias e tributárias de até 
R$10 mil. E esses pequenos agricultores do Nordeste 
continuam sendo executados por dívidas menores que 
R$10 mil, que R$15 mil, que foi a proposta.

Nós precisamos também, Sr. Presidente, resol-
ver outros problemas. E confiamos – acreditamos no 
Presidente Lula, acreditamos no Ministro Padilha, que 
há pouco conversou com alguns dos líderes desta 
Casa – que nós resolveremos o problema – daqui a 
pouco o Senador Romero Jucá falará –, que nós re-
solveremos o problema na próxima medida provisória, 
na Medida Provisória nº 471, que está chegando ao 
Senado Federal.

E aí, Sr. Presidente, nós fizemos a advertência, 
nós fizemos a negociação, nós garantimos esse pra-
zo para o Governo, mas é apenas esse prazo mes-
mo. Se nós não resolvermos nessa próxima medida 
provisória – aí o senhor me perdoe –, nós vamos ter 
que parar. Esta é a disposição dos Líderes partidários: 

parar o Senado Federal até que nós tenhamos a so-
lução definitiva.

Nós não devemos radicalizar. Os agricultores 
estão sofrendo muito, estão sendo executados. Isso é 
um horror, um clamor! Mas nós não podemos perder 
a oportunidade de, definitivamente, resolver esse pro-
blema. Foi essa a negociação.

O Senador Gim Argello, que é o Relator da medi-
da provisória, teve uma participação muito importante 
nesse processo; com muita habilidade, conduziu essa 
negociação. E, assim, esse é um compromisso dos Lí-
deres e um compromisso de todos nós. Se o Governo 
não honrar a sua palavra para que nós possamos re-
solver isso na tramitação da próxima medida provisória. 
E aí eu concordo que a negociação não pode se esgo-
tar em dois ou três dias. O processo político exige, de 
todos nós, que tenhamos bom senso, equilíbrio e que 
possamos esperar mais, porque o que importa para 
nós é a solução do problema. Não é a radicalização, 
não é ficar batendo o pé aqui e dizer que tem resolver 
hoje de qualquer forma.

Esse problema se arrasta, como disse o Senador 
José Agripino, há muito tempo. Já conseguimos várias 
medidas provisórias, muitas negociações enquanto o 
problema permanece. Está aí. Temos que resolvê-lo, 
e só vamos resolvê-lo exigindo que o Governo cumpra 
a sua palavra de que, na próxima medida provisória, 
definitivamente, esse problema terá solução.

Conversei há pouco com os representantes dos 
agricultores, com pessoas que têm mobilizado os agri-
cultores em todos os Estados do Nordeste do Brasil. 
Eles já estiveram, em algumas oportunidades, com o 
Presidente Lula e concordam que a melhor recomen-
dação para este momento é acertarmos o texto. Não 
é um texto simples. Há, por exemplo, os financiamen-
tos que utilizaram os recursos do Fundo do Nordeste. 
Essas dívidas não podem ser renunciadas porque há 
uma proibição legal. Isso tem que ser resolvido. Tem 
que haver a suspensão das execuções, tem que haver 
a remissão dos financiamentos na origem até R$15 
mil. Então, o importante mesmo, Sr. Presidente, é que 
acertemos tudo para que, na próxima medida provisória, 
isso possa definitivamente ser resolvido ou, então – o 
Líder Romero Jucá vai falar –, se o Governo não puder, 
não tiver condições, a área econômica sobretudo, de 
honrar esse compromisso, vamos ter que obstruir os 
trabalhos do Senado Federal infelizmente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer que 
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fui testemunha do acordo nessa questão da dívida dos 
agricultores do Nordeste, juntamente com o Ministro da 
Coordenação Política, com o Líder do Governo, Sena-
dor Romero Jucá, e acredito que, na próxima medida 
provisória, será resolvido esse tema tão importante 
para os produtores do Estado do Nordeste.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Medida Provisória nº 470, encaminhada pelo Gover-
no Federal em 2009, tramita desde fevereiro último no 
Senado e a ela devemos propor algumas modificações. 
Tal MP, em sua origem, versa sobre fonte adicional de 
recursos para ampliação de limites operacionais da 
Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 
Embora pertinente, seu conteúdo sofreu alterações 
substanciais durante a tramitação na Câmara Fede-
ral, a ponto de ser transformada no Projeto de Lei de 
Conversão nº 18.

No processo de estudo e avaliação da medida 
em pauta, outras providências também tiveram de ser 
alteradas. Desse modo, superada a análise do PLV 
oriunda da Câmara dos Deputados, entende-se que 
aperfeiçoamentos à proposição devem ser encoraja-
dos no âmbito do Senado Federal, mediante emendas, 
de modo a solucionar alguns problemas patentes na 
legislação pátria.

Aqui no Senado, no meio de diversas sugestões, 
pretendemos, por exemplo, aproveitar sua tramitação 
para propor alterações nos limites da Floresta Nacional 
do bom futuro, em Rondônia. Na verdade, tal alteração 
integra um conjunto de emendas que o Senado Federal 
pretende agregar à Medida Provisória nº 470.

Afinal de contas, trata-se de uma inadiável deter-
minação legal, há muito indispensável, dentro de uma 
nova realidade nacional que privilegia uma política ra-
dical de proteção ambiental.

Sr. Presidente, a Flona foi criada em 1988 e co-
meçou a ser ocupada em 1996, com a conivência do 
Ibama, na época, por pequenos agricultores oriundos 
de frentes de colonização da região. Desde então, 
30% da área total da floresta foi ocupada. Imagina-
se haver na área cerca de 20 mil pessoas instaladas 
na Bom Futuro, lá na localidade de Rio Pardo, Minas 
Nova, Marco Azul e outras, na região de Porto Velho 
e Buritis. A expulsão pura e simples de toda essa gen-
te iria causar um grave problema social nas cidades 
próximas, em Buritis, Campo Novo, Alto Paraíso, Ari-
quemes, Montenegro, inclusive na Capital do Estado, 
Porto Velho.

Em termos mais detalhados, ainda que episo-
dicamente contraditória, nossa emenda – minha, do 
Senador Acir, da Senadora Fátima Cleide – propõe-se 
a reduzir a área desta unidade de conservação dos 
atuais 280 mil hectares para cerca de 98 mil hectares. 

Isso se justifica na medida em que, do ponto de vista 
da maximização dos benefícios ecológicos e economi-
camente sustentáveis, vale mais a pena subtrair uma 
parte ambientalmente desprezível da Floresta Nacio-
nal do Bom Futuro, em favor da ampliação de outras 
áreas ecologicamente mais carentes de uma política 
protecionista mais agressiva.

E falo aqui da permuta que o Governo do Estado, 
na pessoa do Governador Ivo Cassol, e a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente estão propondo, qual 
seja, uma área de 240 mil hectares próxima da Usina de 
Jirau, na reserva Rio Vermelho, para compensar essa 
área do Parque Bom Futuro. E, ainda mais, a amplia-
ção do Parque Mapinguari e de outros parques nessa 
mesma medida está sendo proposta, com a ampliação 
muito maior, com uma proteção muito maior do que 
está sendo desocupado na região do Bom Futuro.

Ao subscrever na totalidade o parecer do Relator, 
Senador Gim Argelo, endossamos na íntegra tanto a 
admissibilidade da Medida Provisória nº 470, como a 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 18, com 
a convicção de que as emendas sugeridas compõem 
peça complementar e indispensável à aplicação con-
sistente da norma.

Para encerrar, Sr. Presidente, no nosso caso es-
pecífico, as emendas relativas ao redimensionamento 
da Floresta Nacional do Bom Futuro representam um 
novo enquadramento geográfico no mapa ecológico 
do norte do País. Por isso, as emendas apresentadas 
por mim, pela Senadora Fátima Cleide e pelo Senador 
Acir Gurgacz são propostas, e contamos com o apoio 
dos demais Senadores e Senadoras.

Quanto à a questão do Nordeste, tudo indica que 
na próxima oportunidade será resolvida também, e seria 
uma solução justa para os produtores do Nordeste.

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

O próximo orador inscrito é o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, há coisas, Senador José Agripino, que 
um Governo pode fazer; há coisas que não pode fazer. 
Isso não se refere ao presente Governo, do Presidente 
Lula, nem se refere a qualquer outro Governo passado, 
mas ao conjunto deles. O que não deve acontecer é 
a inadimplência em relação à palavra empenhada. A 
questão do crédito-prêmio, por exemplo. Os Senado-
res reivindicam, faz-se o acordo, ele é aprovado. Estou 
sequer discutindo o mérito, a favor nem contra. Estou 
apenas dizendo que é aprovado seguidas vezes, se-
guidas vezes vem o veto. Ou a culpa é da Câmara, ou 
a culpa é de não sei de quem. O fato é que, com isso, 
vai-se levando para a frente tudo que é problema. Do 
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mesmo modo, temo que seja dado o mesmo destino ao 
acordo no qual alguns estão acreditando em relação a 
essa dívida dos pequenos produtores do Nordeste.

Eu vou, Sr. Presidente, sincopar essa fala por-
que, de minha parte, como representante do Estado 
do Amazonas – e sei que isso se aplica igualmente 
ao Senador João Pedro, ao Senador Jefferson Praia –, 
fui atendido pelo Relator porque havia uma emenda, 
sugerida por S. Exª, que reduzia a zero as alíquotas 
de PIS/Pasep e Cofins nas vendas de mercadorias 
produzidas fora do Polo Industrial de Manaus, destina-
das a consumo ou industrialização nas Áreas de Livre 
Comércio Administradas pela Suframa.

Com essa emenda, o art. 2º da Lei nº 10.996/2004 
passaria a vigorar com o acréscimo dos dois parágra-
fos 4º e 5º, conforme destaco a seguir:

Art. 2º Ficam reduzidas a 0 (zero) as 
alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – Cofins – incidentes sobre 
as receitas de vendas de mercadorias des-
tinadas ao consumo ou à industrialização na 
Zona Franca de Manaus – ZFM, por pessoa 
jurídica estabelecida fora da Zona Franca de 
Manaus.

§1º Para os efeitos deste artigo, enten-
dem-se como vendas de mercadorias de con-
sumo na Zona Franca de Manaus – ZFM – as 
que tenham como destinatárias pessoas jurídi-
cas que as venham utilizar diretamente ou para 
comercialização por atacado ou a varejo.

§ 2º Aplicam-se às operações de que 
trata o caput deste artigo as disposições do 
inciso II do § 2º do art. 3º da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do 
§ 2º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003.

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-
se às vendas de mercadorias destinadas ao 
consumo ou à industrialização nas Áreas de 
Livre Comércio de que tratam as Leis nºs 7.965, 
de 22 de dezembro de 1989; 8.210, de 19 de 
julho de 1991; e 8.256, de 25 de novembro de 
1991; o art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezem-
bro de 1991; e a Lei nº 8.857, de 8 de março 
de 1994, por pessoa jurídica estabelecida fora 
dessas áreas (incluído pela Lei nº 11.945, de 
2009). (Produção de efeitos).

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo 
às vendas de mercadorias que tenham como 
destinatárias as pessoas jurídicas varejistas, 
sujeitas ao regime de apuração não cumulativa 
da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, 

estabelecidas nas Áreas de Livre Comércio 
referidas no § 3º.

§ 5º Nas notas fiscais relativas à venda de 
que trata o caput deste artigo deverá constar 
a expressão “Venda de mercadoria efetuada 
com alíquota zero da Contribuição para o Pis/
Pasep e da Cofins”, com a especificação do 
dispositivo legal correspondente”(NR) [Isso é 
uma nota do Relator.]

O relator, com a emenda, atenderia a pleitos de 
atacadistas de outros Estados, que viam no tratamen-
to deferido pelo art. 2º da Lei nº 10.996, de 2004, um 
desestímulo às suas atividades comerciais, vez que 
os varejistas preferem adquirir produtos para revenda 
diretamente dos fornecedores situados fora da Zona 
Franca de Manaus. A emenda, por fim – e essa é uma 
vitória do Estado do Amazonas –, acabou não cons-
tando do parecer do relator. Em resumo, a emenda, se 
fosse acatada, traria graves prejuízos aos atacadistas 
do meu Estado.

Para encerrar, Sr. Presidente, considero que as 
alterações promovidas por esta Casa, depois de mui-
tas discussões, sugestões e negociações, de alguma 
forma, aperfeiçoaram o texto da Câmara.

Então, eu digo a V. Exª: do ponto de vista do Se-
nador do Amazonas que sou, estou absolutamente 
tranquilo quanto ao dano que evitamos em relação ao 
comércio de atacadistas do Estado. Vejo por essa pen-
dência e o anunciado pedido de verificação de quorum, 
proposto pelo Líder José Agripino – e, certamente, de 
forma pluripartidária, apoiado ele seria nessa obstrução 
que pretende fazer pela Bancada do Nordeste...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, Sr. Presidente. Do ponto de vista do Sena-
dor do Amazonas que sou, eu estaria muito tranquilo. 
Qualquer dano ficou para trás. Mas, se a nossa for-
ça vem, muitas vezes, da Bancada nordestina, vem 
das outras regiões, é óbvio que não posso me furtar 
a apoiar a demanda dos Senadores do Nordeste por 
entender que essas regiões mais fracas devem forta-
lecer umas às outras, criando laços que visem a uma 
verdadeira equalização das condições de desenvolvi-
mento por região.

Portanto – eu não me estenderei –, fico feliz, Rela-
tor Gim Argello, de ter sido atendido por V. Exª quando 
cumpriu a palavra ao retirar a emenda que prejudicava 
o comércio atacadista do Amazonas.

Mas digo que, a se manter o pedido de verifica-
ção de quorum proposto pela Bancada do Nordeste, 
encabeçado pelo Senador José Agripino, e em home-
nagem aos Senadores do Nordeste e de todos os Es-
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tados, especialmente os Senadores Tasso Jereissati, 
do Ceará; Cícero Lucena, da Paraíba; João Tenório, 
de Alagoas; e Sérgio Guerra, de Pernambuco, que são 
os quatro Senadores dos 14 que temos nordestinos, 
obviamente me coloco em posição de solidariedade à 
demanda nordestina, ressaltando, mais uma vez, que 
a nossa vigilância impediu que passasse aqui alguma 
matéria que significasse potencial perigo para ativida-
des econômicas no Estado do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, é inquestionável a 
dificuldade que os pequenos agricultores nordestinos 
vivem. As agruras, os momentos tensos de angústia 
em verem executadas suas dívidas, tudo isso leva a 
que nós, nordestinos, não apenas alguns que se ma-
nifestaram, queiramos ver resolvida essa questão.

O que esperávamos aqui, hoje, do Relator Gim 
Argello era que ele pudesse acatar a Emenda nº 74, 
que foi, inclusive, colocada na quinta-feira passada 
pelo Senador Renan Calheiros, nordestino de Ala-
goas, que deveria ser o motivo de luta para que, no 
bojo da 470, dessa Medida Provisória, estivesse aqui 
resolvida a questão dos débitos de até R$15 mil, em 
valor originário.

Entretanto, Sr. Presidente, nas conversações 
existentes entre os Líderes e o Governo – e aí eu não 
quero, em hipótese alguma, imaginar que o Governo 
Federal, presidido por um nordestino de Caetés, Per-
nambuco, não tenha sensibilidade de resolver esse 
problema –, eu queria, sim, convocar o Presidente Lula 
para que ele presida esse tipo de negociação, porque 
muitas vezes, na área econômica, não há sensibilida-
de, porque ninguém conhece o Nordeste, não sabem 
das dificuldades daqueles que labutam, de sol a sol, 
na seca do Nordeste. Que fosse a interferência do 
próprio Presidente Lula, para que a negociação que 
está aqui se propondo tivesse êxito. Isso porque estou 
acreditando que o Senador Romero Jucá, que deverá 
vir – e tem obrigação de fazer isso – a esta tribuna, vai 
assumir o compromisso que foi dado aqui pelo Sena-
dor Renan Calheiros, de que na Medida Provisória nº 
472, que está para ser votada de hoje para amanhã 
– hoje, talvez não mais, mas amanhã será votada na 
Câmara dos Deputados –, nós possamos imediata-
mente começar uma negociação para que ela venha 
a ser votada aqui na próxima semana.

Ouvi bem as palavras do Senador Renan Calhei-
ros de que ele estará em obstrução se não for resolvido. 

O Senador Romero Jucá agora tem de assumir esse 
compromisso com a Bancada do Nordeste.

Não acredito, Sr. Presidente, que seja pruden-
te algum tipo de obstrução neste momento, porque 
não é impedindo a votação da Medida Provisória que 
aqui está, a 470, que nós vamos resolver os proble-
mas. É melhor resolver exatamente pela via que está 
colocada.

Eu solicito apenas que o Senador Romero Jucá 
possa explicitar o compromisso de, o quanto antes, 
votar a Medida Provisória nº 472, tendo, no seu bojo, a 
renegociação dessa dívida, inclusive com efeito retro-
ativo para a dívida, caso não seja aprovada até 31 de 
março. Eu acredito na via negocial; acredito na sensi-
bilidade do Presidente da República. E a sensibilidade 
poderá e deverá dobrar a insensibilidade, muitas vezes, 
da área econômica, que não percebe a dificuldade e 
o mal que causa a uma grande e sofrida Região, que 
é o Nordeste brasileiro.

Com isso, Sr. Presidente, eu queria colocar a pri-
meira parte. É melhor que votemos a 470 e que haja 
o compromisso do Senador Romero Jucá e do Gover-
no Federal para que nós possamos, na 472, resolver 
esse problema.

O segundo assunto, Sr. Presidente, diz respeito 
a uma questão que afeta particularmente o meu Esta-
do, o Estado da Bahia. Foi assumido um compromisso 
pelo Presidente da República de resolver a questão da 
lavoura cacaueira do meu Estado. Para isso, foi lança-
do o intitulado PAC do Cacau.

Decorridos quase dois anos ou um ano e meio, 
nós não temos solução para o problema da lavoura ca-
caueira, que vive a sofrer com a seca, com os preços 
baixos e, acima de tudo, com a vassoura-de-bruxa, 
que continua a diminuir a produtividade de nossas 
lavouras. São mais de um milhão de habitantes que 
vivem nessa região do cacau. Perdeu-se mais de 250 
mil empregos.

E quantas vezes o ânimo desses produtores se 
elevou quando viu a figura de um Presidente da Repú-
blica – e o Presidente Lula não é o primeiro – a estar 
na região e dizer que nós ali teríamos uma solução 
para a grave crise do cacau. Mas, lamentavelmente, 
não avançamos.

Estivemos aqui fazendo audiência pública com 
Dr. Gerardo Fontelles, que veio representando o Mi-
nistério da Agricultura, que assegurou e assumiu o 
compromisso de que daria uma solução. Essa solução 
não apareceu.

Agora, o que foi colocado nessa Medida Provi-
sória, por meio da Emenda nº 72/73, é um paliativo, 
meia-sola, não resolve o problema. Não deixa de ser 
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um avanço, mas um avanço muito pequeno, Senador 
Romero Jucá.

Por isso, eu quero também de V. Exª que assuma 
o compromisso de que se não for possível acatar ain-
da, na Medida Provisória nº 470, a emenda que nós 
apresentamos, acrescentando o art. 18, que remete 
autorização para que seja prorrogado o prazo para o 
pagamento dos juros do Pesa, para que também se-
jam incluídos, no FNE, a hipoteca que existe hoje e 
que pesa sobre os cacauicultores, impedindo que eles 
possam acessar novos créditos, que seja permitida a 
dilatação do prazo para a inscrição da dívida ativa da 
União, que, como eu disse, vence no dia 31 de março; 
então que ele seja prorrogado até o dia 31 de outubro 
de 2010. Se essas medidas não forem tomadas, nós 
não vamos resolver o problema da cacauicultura.

Então, nós apresentamos essa emenda, houve 
o compromisso do Senador Gim Argello de que iria 
acatá-la em plenário, falei com V. Exª, que, com mui-
ta boa vontade, Senador Romero Jucá, disse que ia 
acatar. Houve essa renegociação com o Governo, eu 
volto a insistir e pedir que seja acatada agora, no bojo 
da 470, se isso for possível. Caso não seja, que haja 
o compromisso de acatar na 472, assim como a rene-
gociação das dívidas dos agricultores nordestinos. 

Então, Sr. Presidente, era isso que eu queria di-
zer, porque para mim vale muito. Acredito sempre na 
vontade de negociar e de avançar do Senador Romero 
Jucá e que ele possa, juntamente com...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...a 
sensibilidade do Governo Federal, avançar nessas 
duas e importantíssimas questões: uma, a dívida dos 
pequenos produtores de todo o Nordeste brasileiro, 
e a outra, exatamente para que o PAC do cacau, que 
foi um compromisso do Presidente Lula, deixe de ser 
uma promessa e possa ser uma realidade para a la-
voura cacaueira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, eu gostaria da atenção das Senado-
ras e dos Senadores, em especial dos Senadores de 
Oposição que estão solicitando a verificação, para que 
pudéssemos aqui marcar uma posição e construir um 
entendimento. 

A Medida nº 470 tem aspectos extremamente 
importantes, inclusive para agricultores do Nordeste. 

Posso dar um exemplo na questão levantada pelo Se-
nador César Borges que uma das medidas acatadas 
pelo Governo, Senador José Agripino, é exatamente a 
renegociação ou liquidação de dívida de mais de 4.600 
operações de cacau financiadas pelo FNE, porque es-
sas operações não podiam ser repactuadas sendo do 
Fundo Constitucional. E essa medida possibilita isso. 
Foi sobre esse tipo de atendimento para alguns seto-
res que o Senador Renan Calheiros conversou com o 
Presidente Lula, que o Senador José Agripino colocou 
aqui, que o Senador Efraim Morais colocou aqui e cuja 
solução nós estamos construindo para atender.

Qual é a questão que se coloca hoje? Nós temos 
essa Medida Provisória nº470, que vence na próxima 
terça-feira – de hoje a oito dias. Se não for votada hoje 
e enviada para a Câmara para ser votada amanhã 
com as emendas que acrescentarmos, esta medida 
provisória cairá.

Qual é o compromisso que eu quero assumir 
aqui em nome do Presidente da República e do Minis-
tro da Coordenação Política, Alexandre Padilha, que 
acabou de sair da Presidência do Senado, onde teve 
uma reunião com o Senador Gim Argello e o Senador 
Renan Calheiros? 

O que nós queremos? Nós queremos aprovar 
essa Medida Provisória com as emendas apresenta-
das, emendas que inclusive abrem parcelamento para 
autarquias e fundações que não foram atendidas pelo 
Refis, abrem parcelamento para o Programa Nacional 
de Microcrédito do Pólo Produtivo, o Pró-amigo no Nor-
deste, abrem uma série de dispositivos que facilitam a 
vida do pequeno produtor, do pequeno agricultor, que 
levam a alíquota de PIS e Cofins para zero na cons-
trução de unidades de saúde, para baratear a cons-
trução de hospitais.

Então, esta medida provisória, com os acréscimos 
que o Senador Gim Argello fez, é extremamente meri-
tória, faz o bem a diversos setores da economia e da 
sociedade. O que falta nela? Falta a proposta colocada 
e tratada inicialmente pelo Senador Renan Calheiros 
com o Presidente da República e que posteriormente 
foi endossada aqui por diversos Senadores que é a 
questão do semiárido do Nordeste. 

Qual o compromisso que eu quero assumir aqui? 
Primeiro, no semiárido do Nordeste, os processos que, 
no dia 31 de março, entrarão em exigência na dívida 
ativa e que portanto seriam encaminhados à execu-
ção, não serão encaminhados à execução. A medida 
que o Governo vai tomar será retroativa a 31 de mar-
ço, na MP 472, que chega aqui na próxima semana. 
O que eu quero mais assumir de compromisso com 
os Senadores? Não falei com o Governo, mas banco 
aqui agora: se até o dia 31 de março, não der para in-
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cluir esse texto numa medida provisória com sanção, 
eu acerto com o Governo, e o Governo editará uma 
medida provisória nova, que, portanto, passará a valer 
no momento em que for editada. Será feito isso antes 
de 31 de março. Primeira questão.

Segunda questão: Senador César Borges, a 
questão do cacau, em parte, já está atendida aqui. O 
que vamos fazer? Eu me comprometo a pegar o texto 
complementar com o Senador César Borges e sentar 
com a área econômica do Governo. Posso garantir a 
aprovação? Não posso porque não tratei, mas posso 
garantir que vou trabalhar para que essa questão seja 
resolvida. 

A questão da reabertura do Refis que o Senador 
José Agripino tratou. Nós estamos reabrindo... O que 
a Câmara tinha feito? Tinha reaberto o Refis de modo 
geral e tinha incluído o parcelamento de autarquias 
e fundações nesse novo parcelamento. O que é que 
nós estamos fazendo? Já tratei com o Governo para 
abrir o parcelamento para autarquias e fundações e 
não ter veto, porque não foram atendidas as dívidas 
de parcelamento de autarquias e fundações quando 
do Refis encerrado no mês passado. 

Então, outros aspectos que foram levantados ao 
Senador Gim Argello, nós concordamos em colocá-los 
na medida provisória sem compromisso de veto. Por 
quê? Porque nós vamos tratar com a área econômica. 
Eram matérias a que a área econômica era contra, e 
nós estamos levantando essa questão para tentar abrir 
um diálogo e um entendimento na questão do veto.

Então esse, Sr. Presidente, é o posicionamento.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 

Romero, um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não, 

Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 

Romero, eu queria que o compromisso com relação 
ao cacau fosse incluído na MP 472, sem compromis-
so de veto. Nós aprovaríamos aqui, e, se o Presiden-
te achasse que deveria vetar, que vetasse. Agora, foi 
esse o compromisso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nesse 
caso, eu me comprometo com V. Exª.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Essa é a ter-
ceira vez que essa questão do IPI vem a esta Casa. Isso 
parece uma recorrência inadequada. Convém lembrar 
o seguinte: isso já foi aprovado aqui em parte – V. Exª 
sabe muito bem. Refiro-me a algum procedimento que 
atende a um grupo de empresas. Só que..

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, 
atende a todas que têm crédito prêmio devedor, porque 

o Governo, nessa medida provisória, determinou um 
parcelamento em até doze meses, dando uma série 
de liquidações.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Não nessa; 
na anterior.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas 
está nessa.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Não. Foi aten-
dido antes, via utilização de prejuízo fiscal, aquela coisa 
toda, um grupo pequeno de empresas grandes. Então, 
isso está retornando a esta Casa não por insistência 
inadequada, inconveniente, de quem tem o problema, 
não. Mas porque, na verdade, uma grande quantidade 
de empresas médias e pequenas não foram atendidas 
pela outra medida. Então, é por isso que está retor-
nando. Estou dizendo isso porque há uma certa preo-
cupação da Casa com a repetição, com a recorrência 
desse tema. Outra coisa é o seguinte: esse tema que 
estamos debatendo hoje trata do interesse de peque-
nas e médias empresas. Não faz o menor sentido o 
Presidente, que se preocupa tanto com as questões 
sociais e com os menores, vetar esse tema, quando 
aprovou e viabilizou uma solução conveniente para os 
grandes. Então, acho que essa é a terceira vez.... Um 
veto, pela terceira vez, da Presidência da República 
sobre uma decisão desta Casa é, de certa forma, uma 
desmoralização para com o que esta Casa decidiu. En-
tão, faço o apelo a V. Exª para que se esqueça desta 
última frase que V. Exª disse, de que não garante o não 
veto. Que V. Exª garanta que não haverá veto!

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
João Tenório, sou muito verdadeiro e cumpro os com-
promissos que faço nesta Casa. V. Exª sabe que estou 
colocando, o Senador Gim Argello está colocando essa 
matéria, esses pontos específicos contra a posição da 
equipe econômica do Governo.

Nós estamos colocando porque queremos voltar 
a discutir politicamente essa questão. Vou defender o 
ponto de vista exposto e defendido por V. Exª. Mas, 
entre eu defender e ser vitorioso, há uma distância. 
Por isso, tenho de ser verdadeiro e colocar o limite 
da minha atuação, que será em favor exatamente da 
busca dessa solução.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite-me 
um aparte, Senador Romero?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não, 
Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ro-
mero, V. Exª disse que o Ministro das Relações Insti-
tucionais esteve no Senado, conversou com algumas 
Lideranças – comigo não conversou, nem com o Sena-
dor Arthur Virgílio – e fez algumas tratativas. Conosco 
não conversou. V. Exª diz que, se até 31 de março não 
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for incluída em alguma medida provisória a questão 
dos débitos do crédito rural...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Go-
verno faz uma medida provisória.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Isso. Em 
que termos? Se o Ministro aqui esteve – não esteve 
conosco, mas com V. Exªs –, por que não se faz en-
tão logo? Por que não se inclui logo? O Governo está 
disposto a fazer a remissão de R$10 mil, R$12 mil, 
R$15 mil? Confio em V. Exª. Quero reiterar: confio no 
Senador Romero Jucá. Eu confio. Mas não confio no 
pretérito dos compromissos que o Governo tomou e 
não cumpriu. Tenho o direito de não confiar. Então, 
como tenho a obrigação de interpretar a aflição do 
pequeno produtor do Nordeste, estou tomando esta 
posição. Mas confio em V. Exª. Não entendo como o 
Ministro esteve aqui com alguns Líderes, não esteve 
conosco, e a gente deva entender que o Governo quer 
tomar um compromisso para cumprir, com o pretérito 
de não cumprimento de compromissos que já tomou 
e não cumpriu.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Deixe-
me dizer por que não votamos hoje: o texto não está 
fechado. O Presidente da República quer resolver essa 
questão – disse a mim, chamou o Ministro da Fazenda, 
o Ministro do Desenvolvimento Agrário e determinou 
que queria uma solução para todos os pequenos agri-
cultores do semiárido.

O texto apresentado pelo Senador Renan talvez 
não atenda a todos. O Governo está levantando para 
atender a todos. Qual é a discussão que falta? Na 
proposta do Governo, o limite era R$10 mil no débito 
original. Houve, depois, uma proposta de ampliar para 
R$15 mil. Eu solicitei que fosse calculado o impacto, 
porque nós vamos defender que seja R$15 mil. Mas 
eu não tenho o impacto ainda.

Se eu tivesse o texto pronto, eu votaria hoje, por-
que isso seria um atrativo a mais para que, amanhã, 
a Câmara procurasse votar essa medida provisória, 
porque só tem amanhã. Só que eu não tenho o texto 
pronto. Se eu não tenho o texto pronto, se alguns vão 
escapar, eu prefiro fechar o texto esta semana e, na 
próxima, ter o texto, para podermos discutir, colocar na 
MP 472. Se ela não chegar, eu vou ao Governo para 
dizer... o Governo se comprometeu a fazer isso até o 
dia 31. Eu me comprometi, está aqui, solicito uma me-
dida provisória do texto que foi fechado. E nós vamos 
fazer a medida provisória.

Eu acho que um avanço desses é algo extre-
mamente importante. Agora, não discutir e votar esse 
texto hoje é uma questão que nós temos que procurar 
resolver na semana que vem. Agora, derrubar o res-
tante da medida provisória e prejudicar outros agricul-

tores, outros produtores do Nordeste, outros pequenos 
empresários não resolve o problema. Quer dizer, não 
adianta cobrir um santo e descobrir outro. E, nesse 
caso, vamos descobrir os dois.

Então eu faço um apelo à Oposição, já que V. Exª 
diz que confia em mim, para que nós possamos votar 
essa matéria hoje e tenhamos condição de discutir, co-
brar amanhã, cobrar depois de amanhã, e na próxima 
semana ter esse texto, passá-lo aos Senadores, para 
ver se está atendendo, se não há ninguém fora.

Vamos, não colocar sujeito a veto, tentar viabilizar 
o texto apresentado pelo Senador César Borges, ou 
seja, construir tecnicamente uma solução que atenda 
à maioria ou atenda a todos. Esse é o meu foco nes-
se debate.

Então eu gostaria, Sr. Presidente, para encerrar, 
de fazer esse apelo.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Ro-
mero Jucá...

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Ro-
mero Jucá, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não 
adianta a gente ficar aqui até tarde para, depois, haver 
pedido de verificação.

Pois não! Primeiro a Senadora Lúcia Vânia, por 
ser uma dama; depois, eu ouço V. Exª.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Ro-
mero Jucá, essa questão que foi levantada em relação 
ao crédito-prêmio, eu queria solicitar a V. Exª... V. Exª 
foi muito claro conosco, quando colocamos as emen-
das aí, ao dizer que não teria compromisso com o veto. 
No entanto, eu gostaria de solicitar a V. Exª que, assim 
como os outros resolveram a questão politicamente 
com o Ministro da Fazenda – os pequenos e médios 
empresários, principalmente os das Regiões Sul e Nor-
deste, da indústria moveleira, da indústria calçadista e 
da têxtil –, todo esse pessoal tivesse a oportunidade 
de conversar politicamente com o Ministro da Fazen-
da e não mais com a Receita, que a questão fosse 
colocada de forma política. Eu queria pedir a V. Exª o 
compromisso de, durante esse período que teríamos 
para a sanção da medida provisória, conseguir para 
nós uma audiência com o Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, junto com os empresários das indústrias mo-
veleira, calçadista e outros, que estão nessa situação, 
que gostariam de colocar politicamente o problema, 
como os outros, que resolveram sua questão, tiveram 
a oportunidade de fazê-lo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senado-
ra Lúcia Vânia, nós vamos agendar essa reunião, até 
porque a Senadora Ideli Salvatti já tinha colocado essa 
questão também. V. Exª, o Senador João, a Senadora 
Ideli, todos que tiverem interesse, acompanhados de 
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um segmento representativo do setor, todos nós tere-
mos uma reunião no Ministério da Fazenda para discutir 
essa questão. Fica aqui o meu compromisso.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Ro-
mero Jucá...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Primeiro, eu 
queria dizer a V. Exª que não entendo por que o Gover-
no sempre deixa esses projetos tão importantes para 
serem votados de maneira afobada, como está sendo 
agora. Só tem amanhã, se não votar agora...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não foi 
o Governo quem deixou.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu não enten-
do por que, Senador. Eu não entendo por que.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Essa 
matéria está no Senado desde dezembro.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Então, por que 
não foi votada antes? Por que não houve uma discussão 
ampla em plenário? Não vota hoje, deixa para amanhã. 
Vamos fazer o acordo. Daí obriga V. Exª a fazer esse 
tipo de acordo da tribuna, o que não acho legal. Eu 
confio em V. Exª, apesar de ter falhado uma vez.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não 
diga isso.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas eu acho, 
sinceramente, que V. Exª não vai falhar. Não vai. En-
tendo por que V. Exª falhou aquela vez. Talvez ainda 
esteja perseguindo o objetivo. Eu não quero falar nisso. 
Não quero nem me alongar nesse assunto. Tenho cer-
teza de que V. Exª não esqueceu e vai perseguir esse 
objetivo. Sei que tem dificuldade, mas tenho certeza 
de que V. Exª cumprirá o que está dizendo. Só deixo 
aqui novamente a minha observação. Não faça isso. 
Fica ruim para o Governo, por intermédio do seu Lí-
der, fazer esse tipo de acordo. Senão, dia 30... Podem 
confiar em mim. É uma coisa ruim para V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Na ver-
dade, estamos tentando viabilizar...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu, se fosse 
Líder do meu Partido ou do DEM, concordaria com V. 
Exª e votaria a matéria. Não tenho a mínima dúvida 
de que vai cumprir o que está prometendo. Apenas 
lamento que o Governo sempre faça tudo afobado e 
coloque V. Exª para passar esse tipo de vexame. Acho 
que é um vexame.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, de 
forma nenhuma.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – É um vexame, 
porque vai ter que prometer, porque tem que induzir 
todos os Senadores a confiar em V. Exª, os Senadores 
têm que confiar. É ruim para V. Exª isso.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
Mário Couto, primeiro, para mim, não é um vexame. 
Estamos tratando aqui de uma questão extremamen-
te importante, de interesse público, de um setor que é 
fundamental na agricultura, que está sendo buscado; 
está-se procurando acrescentar. Portanto, fico muito 
tranquilo...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pode até não 
ser um vexame, mas deixa V. Exª, no mínimo, numa 
situação ruim.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Fico mui-
to tranquilo ao fazer esse entendimento.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas o deixa, no 
mínimo, numa situação ruim como Líder de Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – E quero 
dizer o seguinte... Agradeço as palavras de confiança 
de V. Exª. Quero dizer o seguinte: no dia em que este 
Plenário, no dia em que os Senadores, que os Líderes 
não confiarem na minha palavra, deixo de ser Líder 
do Governo. Porque muitas vezes aqui eu tive que 
bancar, tive que assumir, e tenho procurado cumprir 
o que assumo.

Então, na verdade, estamos tentando construir 
aqui uma solução para que não caia uma medida 
provisória que é importante para diversos setores da 
economia e da sociedade brasileira.

Portanto, deixo aqui... Acho que não adianta fi-
carmos alongando esse debate. Se houver o entendi-
mento e a confiança, vamos votar, Presidente.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se não 
houver, se for votação nominal, não vai haver quorum. 
Não adianta aqui ficar nesse sofrimento.

Portanto, fica aqui o apelo. Fica aqui o meu com-
promisso...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Retiro, Sena-
dor Sarney, meu pedido de votação nominal.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não... 
Fica aqui meu apelo para que possamos efetivamen-
te, Senador Efraim, Senador José Agripino, Senador 
Arthur, avançar nessa matéria e avançar nas outras. 
Só acho que se esticou a corda aqui e se conseguiu 
avançar bastante. Então, acho que chegamos a um 
bom limite. E esse limite é a aprovação de uma medi-
da provisória que é importante.

Portanto, solicito o apoio de todos os Senadores 
e Senadoras, para que possamos avançar essa maté-
ria dentro desse entendimento, Sr. Presidente. Não sei 
se o Senador Gilberto Goellner quer falar.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 
Jucá, antes me pronunciei, com referência ao Relator, 
Senador Gim Argello, dizendo que uma emenda por 
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nós colocada, que foi acatada pelo digníssimo Sena-
dor, representava uma autorização ao sistema finan-
ceiro, para que procedesse em casos de situação de 
calamidade como queda de produção, inviabilidade 
de preços, como já está ocorrendo em muitas regiões; 
uma situação de dificuldade de pagamento de custeios 
e investimentos. É a Emenda nº 77. Isso atende todo 
o Brasil. Que se autorizasse o sistema financeiro a 
proceder à renegociação; se assim acontecesse, quer 
dizer, que se preparasse o sistema financeiro... O Se-
nador Gim nos falou que... Eu me referia à Emenda 
nº 76. Na realidade, ela foi acatada pelo Relator, que 
é a Emenda nº 77.

Então, nesse sentido, sinto-me prestigiado com 
a aprovação, com o acatamento, mas vejo, Senador, 
que a sua proposta teria que ser aceita, sim, pelo Ple-
nário, porque são essas emendas que vão ser colo-
cadas na MP 472, que vão realmente ser aprovadas, 
porque vão ser patrocinadas pelo Governo Federal. 
Infelizmente, temo que a minha emenda acatada, que 
é a de nº 77, e as de nº 72 e nº 73, que foram acata-
das, ou seja, a 71, a 72 e a 77, que foram acatadas, 
possam ser vetadas.

Então, pergunto-lhe: não seria possível incluir 
também a 71, a 72 e a 77 na nova MP 472? Como 
temos que atender a agricultura, vamos atendê-la 
como um todo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sena-
dor Gilberto, essas emendas já estão no relatório do 
Senador Gim Argello.

Comprometo-me com V. Exª, assim como o fiz 
com a Senadora Lúcia Vânia, com a Senadora Ideli, 
com o Senador João Tenório, que nós iremos ao Mi-
nistério da Fazenda e vamos discutir essa questão: se 
vetar ou se não vetar, o porquê do veto, quais são as 
razões do setor.

Eu acho que é um debate que interessa ao Go-
verno. Se o Governo puder atender, se o Governo pu-
der não errar, se o Governo puder ampliar esse tipo de 
prevenção, isso interessa ao Governo, isso interessa 
à política agrícola.

Então, eu me comprometo com V. Exª a participar 
do debate no Ministério sobre as emendas apresen-
tadas por V. Exª.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Mas e a 
minha proposta de retirar...?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, se 
já estiver no texto, nós podemos deixar no texto, não 
precisa retirar.

O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Está bom. 
Está no texto. Obrigado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me?

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Romero Jucá, eu quero apenas assinalar a 
compreensão do Senador Gim Argello ao esforço de 
V. Exª no exame do art. 4º, que tinha aspectos de in-
constitucionalidade.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Foi re-
tirado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Foi 
retirado. Achei uma medida positiva e quero cumpri-
mentar o Relator por ter acatado a sua sugestão. E, 
com respeito ao propósito do Senador Gim Argello de 
procurar fazer com que as empresas que porventura 
estejam devendo ao Fisco por qualquer forma, que 
isso possa ser definido pela Justiça.

Era o registro que gostaria de fazer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu quero 

apenas registrar que V. Exª foi um dos que chamaram 
a atenção para a dificuldade da emenda e trabalhou 
no sentido de que o Relator Gim Argello pudesse re-
tirá-la do texto.

Sr. Presidente, fica o nosso pleito. E eu gostaria 
de ouvir a posição dos Líderes, para que nós não fi-
cássemos esticando a sessão. Temos a Medida nº 471 
para votar, cujo Relator é o Senador César Borges, e 
que não tem modificação da Câmara também. Pode-
ríamos hoje, com esse acordo, abrir a pauta e ter uma 
pauta discutida com os Líderes amanhã, para votar-
mos outros assuntos.

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

– Srs. Líderes, eu queria consultá-los a respeito da pro-
posta do Líder do Governo. Caso seja aceita, teremos 
uma votação simbólica; caso não seja aceita, teremos 
de levantar... Não submeteremos à votação, porque é 
evidente a falta de número no plenário.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Sem revi-
são do orador.) – Ainda quero discutir, e vou manter 
a verificação. Vou pedir, evidentemente na hora em 
que for anunciada a votação. Ainda estou inscrito e 
parece-me que também o estão outros Parlamenta-
res. Vou manter.

Não posso ver, Sr. Presidente, os grandes serem 
atendidos e os pequenos do Nordeste serem procu-
rados, como se fossem pessoas desonestas, pelos 
gerentes de bancos sociais. Aí, não! Paciência! Es-
tou cansado, estou cansado desse discurso de que 
se vai resolver o problema dos pequenos agricultores 
do Nordeste.

Estou inscrito e, na hora em que tiver oportuni-
dade, vou falar. Mas quero deixar claro que vou man-
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ter. Nenhum dos discursos do Governo até agora me 
sensibilizaram.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, V. Exª consultou os Líderes...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Como a matéria tem outros assuntos que interessam 
também aos Srs. Senadores, perguntaria, porque S. 
Exª fez uma proposta. Caso contrário, não submeteria 
à votação, uma vez que é evidente a falta de número 
para votarmos a matéria. Então, adiaria para votarmos 
na sessão de amanhã.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, entendo que a posição de V. Exª é de total 
equilíbrio. Acho que, ainda nesse intervalo, se é pos-
sível publicar uma nova medida provisória daqui a uma 
semana, cinco dias, três dias, nós podemos fazer um 
entendimento para que o Governo amanheça o dia 
com essa medida provisória publicada, e que nós vo-
temos e que as Oposições se comprometam a fazer 
um acordo lá na Câmara dos Deputados.

Agora, não adianta tentar, não há quem consiga 
mais nos convencer de que o Governo tem interesse 
de resolver o problema dos pequenos agricultores, 
principalmente os do Nordeste, porque a nº 472, que 
vem por aí, é capitalização do BNDES de R$82 bilhões, 
para emprestar aos grandes, e querem colocar isso aí 
dentro, para que nós sejamos obrigados a votar.

Paciência! Paciência, minha gente! É uma coisa 
totalmente diferente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Tem 
que cair essa máscara e assumir que realmente não 
querem resolver o problema dos agricultores. Então, 
vamos ... 

Está aí o Governo. Convoco o Líder Romero Jucá 
para que, daqui para amanhã, publique.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero Jucá. 

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Nós vo-
taremos aqui pela manhã, numa sessão extraordinária, 
para que dê tempo de se votar na Câmara. Agora, do 
jeito que está aí, eu vou manter, e, se alguém quiser 
me acompanhar, eu estou aí.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O texto 
não está pronto ainda, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Em com-
promisso do Governo não dá mais para acreditar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Jucá, segundo depreendi da palavra do 
Senador Efraim, ele não aceita que, até a votação na 

Câmara, não seja apresentada a medida provisória, se 
V. Exª se compromete que, até a votação na Câmara, 
essa medida provisória seja apresentada. Se entendi, 
Senador Efraim...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A votação 
na Câmara será amanhã, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se é isso que V. Exª... 

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não te-
nho o texto hoje, não vou ter o texto amanhã.

O que estou dizendo é o seguinte: quando é que 
vencem, quando é que começam a ser executados os 
agricultores do semi-árido, segundo a informação que 
recebi? A partir do dia 31 de março.

Qual é o compromisso que eu estou fazendo aqui? 
Se, até o dia 31 de março, não der para resolver esse 
problema da 472, o Governo edita uma medida provi-
sória com esse texto. Só que, daqui para o dia 31 de 
março, faltam 15 dias. É claro que, daqui para lá, eu 
vou ter o texto. Amanhã, eu não tenho esse texto. Se 
eu tivesse o texto amanhã, eu teria hoje.

Eu não tenho o texto. Eu não vou fazer um com-
promisso que eu não possa cumprir.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Mas o 
texto é simples. É só a Emenda nº 74.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é, 
não é!

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – É.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Porque 

há outros agricultores do semi-árido que não estão 
englobados nessa emenda.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu man-
tenho a posição. Vou pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Consulto o Senador José Agripino.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Vou pedir 
verificação. A posição está tomada.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a nossa posição 
está mantida.

Hoje esteve aqui o Ministro de Estado, conversou 
com algumas Lideranças. O assunto para o Governo 
é importante. Para o agricultor pequeno, é muito mais 
importante.

A nossa hora é agora. Não há outra hora. Não há 
outra hora. A nossa posição está tomada. Não é intran-
sigência. É o senso de oportunidade: ou é agora, ou vai 
se repetir o que aconteceu no passado. Se o Governo, 
que mandou o Ministro aqui hoje, não tem condições 
de fazer a simulação de quanto significa aquilo que eu 
coloquei na tribuna, tenha paciência.

O Líder do Governo diz que, se não for agora, 
não tem mais compromisso... Tudo bem. Ele que as-
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suma as responsabilidades dele, e nós, as nossas. 
Nós assumimos as nossas responsabilidades. Neste 
momento, nós estamos com a posição tomada. Se não 
for feito o entendimento para o acolhimento daquilo 
que nós propusemos da tribuna, o nosso Partido entra 
em obstrução, vai pedir verificação de quórum, sejam 
quais forem as consequências.

É uma posição tomada, muito consciente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Diante da manifestação de V. Exª como Líder, a Mesa, 
verificando a evidente falta de número, não submeterá 
a matéria à votação, e, sim, amanhã, dando tempo para 
que possa, amanhã, encontrar-se uma solução.

Está suspensa, portanto, a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presi-

dente, apenas para registrar que, a partir dessa posição, 
cessa o meu compromisso. O meu compromisso cessa. 
Quem estiver derrubando a emenda que assuma com 
os setores que serão prejudicados no compromisso. 
Para mim, não tem problema.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Suspendo a discussão.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Não sei 
se é o mesmo compromisso que o Senador assu-
miu na última discussão aqui com o Senador Renan, 
quando disse que não tratava mais desse assunto, e 
voltou para tratar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Efraim, atenção!

Suspendo a lista de oradores para que recomece 
amanhã a discussão, a partir dos oradores inscritos. 
(Pausa.)

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agra-
deço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Consulto ao Plenário, aos Srs. Líderes também, se 
podemos submeter a estruturação da dívida de Cabo 
Verde, que é um país pequeno e é de US$3 milhões 
apenas. (Pausa.)

Podemos submeter.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Vamos votar, Sr. Presidente. (Pausa.) 
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-

sidente, acho que essa é outra matéria que não pode 
ser votada hoje, porque, se não podemos perdoar a 
dívida dos agricultores do Nordeste, dos pequenos 
agricultores do Brasil, vamos votar uma matéria per-
doando dinheiro de Cabo Verde?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não estamos perdoando. Estamos reestruturando.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Mas acho 
que não é, não. É perdão mesmo. É perdão. Acho que 
devemos deixar isso tudo para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Reestruturação da dívida...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, vamos apelar...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – O Gover-
no tem que ver. Está aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está bem, se V. Exª não deseja...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Deixe 
para amanhã também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ...se o Plenário não deseja votar...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, o Plenário deseja votar...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– ...eu não vou submeter.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu vou 
pedir verificação...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos apelar para o Senador Efraim: Cabo Verde não 
tem responsabilidade por nossas dificuldades.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu vou 
pedir verificação de quorum. Se não pode perdoar di-
vida do Nordeste, não vamos perdoar a de outros paí-
ses. Vamos fazer o dever de casa primeiro. Os nossos 
agricultores aqui estão sendo perseguidos como se 
fossem pessoas...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Atenção! De acordo com o Regimento, V. Exª 
não tem...

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Peço 
desculpas a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está desculpado.

Eu consulto os Líderes se devo submeter a ma-
téria ou não.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, a posição mais sensata 
é a que V. Exª anunciou há dez minutos. Não há nada 
nesta Casa que não se faça por 24 horas. Se o Governo 
quiser encontrar caminho para aprovar a MP nº 470 e 
fazer justiça aos agricultores do Nordeste... 

Essa MP teve como objetivo original destinar 
R$6 bilhões para capitalização da Caixa Econômica 
Federal. Então, está em jogo um benefício de um bi-
lhão para o pequeno agricultor. Se não vale a pena a 
causa, preferimos arcar com a responsabilidade de ter 
derrubado essa medida provisória.

Agora, acho que a proposta que V. Exª colocou é 
mais do que sensata. São 24 horas para que o Gover-
no, se tiver interesse em aprovar esta matéria, encon-
tre caminhos e faça a redação para que, por acordo, 
amanhã venhamos a aprová-la.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Também com respeito ao acordo de Cabo Verde.

Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1  
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 Fe-
deral; 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 22-12-
2009) Relator revisor: Senador Gim Argello 

(Sobrestando a pauta a partir de: 28-
11-2009) 

Prazo final prorrogado: 23-03-2010 

2 
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 re-
gional. 

(Lida no Senado Federal no dia 22-12-
2009) Relator revisor: Senador César Bor-
ges 

(Sobrestando a pauta a partir de: 17-
02.2010) 

Prazo final prorrogado: 02.05.2010 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de inicia-
tiva 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 do-

centes para atuar na educação básica, e dá 
outras providências. 

Dependendo de Parecer da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
12-2009) 

4  
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009. 

5  
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 Anto-
nio 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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do 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, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
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Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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. 

9 
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 Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização 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 Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 

138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição 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 aposen-
tadoria dos magistrados como medida disci-
plinar e permitir a perda de cargo, nos casos 
que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria 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 Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
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 
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sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

14  
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 utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

15 
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 reverti-
dos 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 Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

16 
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 edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

18 
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 Russo-
manno), 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 providên-
cias (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 pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

19 
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 Ar-
ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
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realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

20 
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 apreen-
didos 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, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

21  
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 au-
tarquias 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, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
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. 

24 
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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 
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26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

28 
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 Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

29 
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 Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30  
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 Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

31 
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 realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de 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. 

32 
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 compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-
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rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

-da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva, 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). 

34 
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. 

35 
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 Zim-
mermann), 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 aqui-
sição 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: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 

ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

36  
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 Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora 
ad hoc: Senadora Fátima Cleide, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, que 
apresenta. 

37 
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 Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

38 
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, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Proje-
to de Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 
231/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Bernardo Ariston), que dispõe sobre a 
criação de áreas específicas e instalação 
de assentos para pessoas portadoras de 
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deficiência e pessoas obesas e dá outras 
providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41 
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 Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
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 Abi-
calil), 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, Rela-
tor: 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. 

44 
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-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir 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. 

45 
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 Ro-
sado), 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. 

46  
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 
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do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

47 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, 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-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral 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. 

48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 

condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

50 
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 auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

51  
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 regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

52  
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 

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 07697 

da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

53  
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, ín-
dices 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 (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-

bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça 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 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar 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, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 

que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-

Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-
Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, 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 Comple-
mentar 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 tramita-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-

mentar, 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, 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. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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65  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, 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 paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção 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 ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-

Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-
Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa 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; 
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-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

71  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 

de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para fazer constar que a con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo em questão é contado a partir da perda 
do mandato eletivo. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
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com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75 
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 obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

-de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

-de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

77  
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. 
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 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. 

78  
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 Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 

liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Voltamos à lista de oradores.

Com a palavra, a Senadora Serys Slhessa-
renko.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, inicialmente, quero destacar o megaevento de 
que participei ontem, na cidade de Lucas do Rio Verde, 
no meu Estado de Mato Grosso, um megaevento para 
discutir o projeto, senhoras e senhores, da Ferrovia de 
Integração Centro-Oeste.

Senadora Lúcia Vânia, nossos Estados se unindo 
pela Ferrovia Centro-Oeste, que terá 1.602 quilômetros. 
Essa ferrovia vai integrar os Estados de Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins e Rondônia, nessa primeira etapa, 
e fará a ligação das cidades de Uruaçu, em Goiás, a 
Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, seguindo até 
Vilhena, em Rondônia, para, na sequência, chegar ao 
oceano Pacífico, através do Estado do Acre.

Senhoras e senhores, foi um grande evento, em 
que autoridades discorreram sobre os aspectos téc-
nicos e econômicos, deixando os produtores de Mato 
Grosso esperançosos por, enfim, verem resolvidos 
seus graves problemas de logística.

A boa-nova é que o projeto prevê a construção de 
terminais de carga nos Municípios mato-grossenses de 
Lucas do Rio Verde, Sapezal, Campo Novo do Parecis 
e Água Boa. Essa boa-nova, o transporte intermodal 
será o grande salto do desenvolvimento de Mato Gros-
so com sustentabilidade e preservação ambiental para 
o grande, o pequeno e o médio produtor e também 
para a agricultura familiar. A Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste era o elo que faltava e representa, sem 
nenhuma dúvida, esse salto.

Já na parte da tarde do dia 15, participei do 
lançamento das obras de construção de duas novas 
agências do INSS.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V.Exª me 
concede um aparte para falar sobre as ferrovias? 

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador Raupp. 

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Muito obri-
gado. V. Exª aborda um assunto, um tema da mais alta 
relevância para os Estados do norte do Brasil e, porque 
não dizer, de todo o Brasil. Essa Ferrovia de Integra-
ção, que eu tenho chamado de ferrovia transcontinen-
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tal, vai ligar os portos da Bahia e do Rio de Janeiro 
aos Estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato 
Grosso, seu Estado, Rondônia e Acre, futuramente. 
Nós tivemos também, um dia antes do encontro de 
Mato Grosso... O encontro de Mato Grosso foi no sá-
bado ou na segunda? 

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Na segunda. 

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Então, na 
sexta-feira, uns três dias antes, tivemos um encon-
tro, na cidade de Vilhena, com a presença do Dr. Luiz 
Antonio Pagot, Diretor-Geral do Dnit, e também um 
representante da Valec e do BNDES, tratando desta 
ferrovia. Vilhena será uma estação de carga dessa 
ferrovia, mas que poderá ser também, no futuro, de 
passageiros. Nós estivemos, Senadora Serys, duran-
te dez dias na China – eu, a Deputada Marinha Rau-
pp, o Deputado Jaime Martins, Wellington Fagundes 
e tantos outros –, visitando o Ministério das Ferrovias 
da China, empresas que constroem trens, empresas 
que constroem trilhos, empresa que constrói as pró-
prias ferrovias... A China está fazendo uma revolução 
na área ferroviária. O Presidente Barack Obama este-
ve, recentemente, na China e disse que a China está 
fazendo uma revolução silenciosa que o mundo não 
está vendo. Verdadeiramente, a China está hoje no 
topo do mundo na área de ferrovias e quer ajudar, em 
parceria, o Brasil a construir essas ferrovias. Então, 
essa audiência pública de Vilhena tratou da extensão 
dessa ferrovia. Eu fui o Relator do Plano Ferroviário 
Nacional aqui no Senado Federal, da medida provisó-
ria, editada pelo Presidente Lula no ano passado, que 
trata do Plano Ferroviário Nacional e fiquei muito feliz 
por saber que Rondônia já está recebendo, já está no 
PAC, até Vilhena. Mas não basta estar até Vilhena. Nós 
sabemos que grande parte das cargas, principalmen-
te de grãos, do Mato Grosso e sul de Rondônia, está 
indo para o porto de Porto Velho. Então, seria muito 
justo que se começasse uma frente dessa ferrovia de 
Porto Velho a Vilhena, Sapezal, ali na região central, 
da soja, do Estado do Mato Grosso, e uma outra fren-
te, então, de Uruaçu, Lucas do Rio Verde, Vilhena. Eu 
acho que seria justo que essas duas frentes pudessem 
se encontrar, talvez até ali na região do Sapezal e de 
Vilhena. Futuramente, essa ferrovia vai cortar todo o 
Estado de Rondônia, vai passar pelo Estado do Acre, 
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e vai chegar ao Peru, in-
tegrando as ferrovias peruanas para, aí sim, fazer a 
ligação da Ferrovia Transcontinental ou Bioceânica. 
Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz 
nesta tarde tratando desse projeto tão importante, que 
é a Ferrovia de Integração, ou Ferrovia Transcontinen-
tal. Muito obrigado.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Muito obrigada, Senador Raupp.

Na semana que passou, inclusive, fiz uma fala 
em que me pronunciei dizendo mais ou menos o que 
o senhor disse, em outros termos, inclusive falando 
de como essa Ferrovia de Integração Centro-Oeste 
circundará tantos outros Estados no futuro.

Como eu dizia, na parte da tarde do dia 15, do 
dia de ontem, participei do lançamento das obras de 
construção de duas novas agências do Institucional 
Nacional de Seguridade Social em Mato Grosso, uma 
em Guarantã do Norte e outra em Peixoto de Azevedo, 
que serão os novos Municípios a oferecer o serviço 
diretamente ao cidadão. 

Essas duas obras, senhoras e senhores, são 
fruto de emendas parlamentares de minha autoria, 
em conjunto com o Deputado Federal Eliene Lima, do 
meu Estado de Mato Grosso, Deputado pelo PP, e cada 
sede terá um investimento de R$899 mil. 

Elogio, mais uma vez, o nosso Ministro Pimentel, 
Ministro da Previdência, e o nosso Presidente Lula por 
levarem mais esses serviços a nossa população. 

Destaco também que essas agências do INSS 
não são resultado somente do esforço do Deputado 
Eliene e da Senadora Serys, mas principalmente da 
luta do povo dessas cidades, tanto do nosso Peixoto 
de Azevedo quanto da nossa Guarantã do Norte, que 
cobram e lutam por isso há muito tempo e que agora 
conquistaram esse direito.

Foi um grande evento, que foi prestigiado por 
autoridades de Peixoto de Azevedo – de onde saúdo 
a todos –, como o Presidente da Câmara, em nome 
do Sr. Prefeito de Peixoto de Azevedo, Dr. Sinvaldo, e 
de Guarantã do Norte, pelo Prefeito, que é chamado 
carinhosamente de Chico do Garimpão. Também pelo 
Vice-Prefeito de Guarantã, nosso companheiro Érico 
Stevan; pela Superintendente do INSS em Mato Gros-
so, Lucy Rosa; por Deputados Estaduais, como o nos-
so companheiro Flávio Gomes – que é de Peixoto de 
Azevedo e que assumiu, nos últimos dias, uma cadeira 
também na nossa Assembléia Legislativa, temporaria-
mente, porque o titular dessa cadeira é o nosso De-
putado Ademir Brunetto. O Deputado José Domingos 
também lá esteve e honrou-nos, acompanhando-nos o 
tempo todo, assim como o Deputado Pedro Satélite e 
o Deputado José Geraldo Riva, além de representan-
tes de trabalhadores, dos sindicatos rurais, da Fetagri, 
lideranças locais, Vereadoras, Vereadores.

Quero ainda registrar que participei, na manhã 
de hoje, na nossa capital, Cuiabá, de inauguração de 
nova agência do Sine (Sistema Nacional de Empre-
go) em Mato Grosso, conhecida por todos nós como a 
Casa do Trabalhador, destinada ao atendimento público, 
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como intermediação de mão de obra, solicitação de 
seguro-desemprego, emissão de carteira de trabalho, 
inscrição e outros atendimentos.

E a novidade agora será o serviço de inclusão 
digital numa parceria com o Senai.

Participaram, entre outras autoridades, o Gover-
nador Blairo Maggi; o Vice-Governador, Silval Barbosa, 
e sua esposa Roseli; a Secretária de Trabalho, Empre-
go, Cidadania e Assistência Social, Terezinha Maggi; 
o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, 
Sr. José Pedro dos Reis; o Sr. Juiz do Núcleo de Con-
ciliação; Parlamentares e população em geral.

E, como a Srª Secretária de Trabalho, Cidadania 
e Emprego, Srª Terezinha Maggi, disse muito bem lá:

“Como, além de um bom currículo, é necessário 
qualificação para conseguir uma vaga no concorrido 
mercado de trabalho atual, o trabalhador que não tem 
condições de pagar por um curso de informática terá 
a oportunidade de se qualificar gratuitamente. Temos 
exemplos de muitas vagas onde o requisito mínimo exi-
gido é o curso de informática e sem isso o trabalhador 
fica longe de conquistar o tão sonhado emprego.”

Eu destaco esse evento de hoje pela manhã por-
que o achei da maior relevância. Ele cuida de todos os 
aspectos, inclusive da questão da acessibilidade das 
pessoas que são portadoras de deficiência. Dizia tam-
bém, ainda, a Secretária de Trabalho e Cidadania:

“Isto é resultado de um trabalho de resgate da 
imagem do Sistema junto ao empresariado mato-
grossense e também entre aqueles que estão abrindo 
negócios [de qualquer porte] no Estado. Além disto, o 
trabalhador hoje reconhece o quanto os serviços pres-
tados pelo Sine melhoraram.”

Parabéns, Srª Secretária de Trabalho, Emprego 
e Cidadania do meu Estado de Mato Grosso.

Quero aqui registrar também que, no dia 11, par-
ticipei de uma reunião na BPW: Sebrae Mulher de Ne-
gócios. Lá foram premiadas mulheres que realmente 
são empreendedoras de pequenas e microempresas 
no meu Estado de Mato Grosso. Lá estava a nossa 
amiga e companheira, a vice-presidente nacional da 
BPW, Sueli, e a presidente da BPW de Mato Grosso, 
Marisa.

Na sexta-feira, dia 12 de março, participei, como 
palestrante, do IV Enedim – Encontro Nacional de Es-
tudo Dirigido para Mulheres –, um importante evento 
que aconteceu no Instituto Federal de Educação, nossa 
antiga Escola Técnica Federal, Senador Jayme Cam-
pos. Agradeço imensamente a oportunidade que tive 
de, mais uma vez, discorrer sobre esse tema tão caro 
para nós mulheres. Agradeço a todos e todas que or-
ganizaram esse encontro e, sensibilizada, reproduzo 
o e-mail que recebi nesta amanhã em meu gabinete 

da Professora Gislaine Crepaldi: “A Senadora fez uma 
palestra brilhante e, se já a admirávamos, agora ainda 
mais. Quero agradecer a toda a assessoria e deixar 
claro que estou à disposição no que for necessário”.

Sou eu que agradeço, Professora Gislaine, à se-
nhora e a todos e todas que participaram do IV Enedim. 
Lá, como uma missionária da causa, falei sobre a ne-
cessidade de envidarmos esforços junto à sociedade 
sobre a importância da participação efetiva da mulher 
nos espaços de poder, principalmente por ser este o 
Ano da Mulher na Política.

Aqui nesta Casa, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, devido ao espaço que nós mulheres estamos 
ocupando como Parlamentares, importantes e funda-
mentais projetos de lei estão tramitando, não só com 
autoria de nós mulheres Senadoras – e aqui saúdo a 
Senadora Lúcia Vânia, presente neste momento, como 
todas as outras Srªs Senadoras –, mas também de 
homens Senadores comprometidos com esse avan-
ço. Uma vez aprovados, serão mais uma garantia de 
nossa permanência no poder político do País.

Mas é preciso mais do que as leis. É preciso que 
nossa cultura seja modificada e que, então, essas 
conquistas se dêem natural e simplesmente como um 
direito: “Há tempos nós mulheres lutando por isto, por 
uma posição de destaque na política brasileira.”

Este tema, seja em Mato Grosso ou em qualquer 
canto do Brasil, já está em todas as rodas e até foi des-
taque neste domingo numa matéria do jornal Correio 
Braziliense sobre as eleições deste ano. 

A jornalista Bertha Maakaroun e o jornalista Ri-
cardo Beghini alertam que no Brasil todos os partidos 
buscam mulheres para preencher a cota de 30% de 
candidaturas, mas a previsão é a de que não alcancem 
suas metas. Afirmam que:

“Embora mais da metade da população do País 
seja do sexo feminino, faltam aspirantes à política. A 
julgar pela vã batalha retórica empreendida pelos líde-
res partidários na tentativa de cooptá-las, neste pleito, 
assim como em 1998, 2002 e 2006, as chapas mal 
conseguirão integrar 15% de participação feminina.”

Continua a matéria:
Estas dificuldades são constatadas em 

todos os partidos Brasil afora. A matéria traz 
ainda e de forma acertada que até mesmo 
no PT, que tem forte tradição de candidaturas 
femininas competitivas, o partido tem dificul-
dades para envolver as mulheres na disputa 
eleitoral.

Diante das constatações dos jornalistas do jor-
nal Correio Braziliense, só me resta mais uma vez 
conclamar nossas bravas e guerreiras mulheres para 
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que participem efetivamente da disputa política nas 
suas cidades. 

Lá em meu Estado essas dificuldades são até 
maiores e estamos reduzidas, vejam que absurdo, a 
duas, somente duas representações no plano fede-
ral: eu, que sou a primeira Senadora da República da 
história do Estado, e a Deputada Thelma de Oliveira, 
que é também a única Deputada Federal pelo Estado 
de Mato Grosso.

Sabemos todas que não é fácil conquistar esses 
espaços, mas, mesmo assim, após conquistá-los, al-
guns fazem tudo para diminuí-los. Cito como exemplo 
a disputa interna que estou travando para ter o direito 
a disputar a minha reeleição ao Senado da República 
pelo meu Estado, Mato Grosso.

Senhoras e senhores, vou lutar para continuar 
representando nossas lutas, vou continuar lutando por 
espaço na política. E já faço um alerta às mulheres de 
Mato Grosso: se acontecer o que está sendo planeja-
do, será um retrocesso enorme.

Vejam que absurdo: em Mato Grosso, será cons-
truído um palanque eleitoral de nossa base...

(Interrupção do som.) 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – ...exclusivamente de homens na chapa ma-
joritária, apesar e a despeito de nossa pré-candidata 
à Presidência da República ser também uma mulher. 
Não tenho dúvida de que se isso vier a acontecer pa-
garemos um preço alto, e aqueles que insistiram em 
diminuir esses espaços e até mesmo suprimir as mu-
lheres da disputa eleitoral terão que ajustar suas ações 
com a história e terão, sim, que dar explicações a todo 
o Brasil sobre essa ação.

Apesar de termos avançado bastante, companhei-
ras mulheres, pelo Brasil afora, em algumas áreas, não 
é somente na política que estamos em desvantagem. 
A desigualdade de gênero é, ainda hoje...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permita-
me, Senadora Serys!

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pois não, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Serei bas-
tante breve. Aproveito o belo discurso de V. EXª...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...que fala 
dessa coisa justa da igualdade de gêneros, para pre-
gar mesmo a harmonia e a união entre os homens de 
espírito democrático e as mulheres, lutadoras como 
elas são, homenageando um homem que fez mais 
pela luta da mulher, talvez, do que qualquer uma das 
mulheres que militaram na sua própria luta. Eu me 
refiro ao Senador Nelson Carneiro, autor da Lei do 

Divórcio, que reformou também toda a legislação de 
família do seu tempo, como Deputado por Bahia e, se 
não me engano, Rio de Janeiro, e como Senador, al-
gumas vezes, pelo Rio de Janeiro. Reformulou toda a 
legislação de família favoravelmente à mulher, grande 
legislador que era. E em nenhum momento ele, que 
se formou e morreu advogando, não advogou nunca 
contra a mulher, mesmo quando a mulher não tinha 
razão. Ele dizia: “Procure outro porque eu não assino 
uma petição contra a mulher”. 

(Interrupção do som.) 

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu queria 
dizer que, nessa hora e diante do oportuno pronuncia-
mento de V. Ex.ª, seria bom lembrarmos de uma figura 
que já é da nossa história. Democrata, cumpriu todo 
o seu papel diante do regime autoritário e que, como 
ninguém, devotou-se à causa da igualdade. E teve uma 
outra figura que conhecemos bem, que há muito tempo 
soube defender a mulher. No caso de Maria Madale-
na, por exemplo, pregando aquela história de “jogue a 
primeira pedra quem for isento de pecado” e também 
pregando para mulheres e para homens, em uma hora 
que não se podia falar sequer com a sua própria es-
posa no meio da rua, tamanha era a situação de infe-
rioridade da mulher. Eu me refiro a uma figura que a 
gente conhece bem, e o Senador Mão Santa também 
muito bem, que é Jesus Cristo. Obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Arthur Virgilio, bela fala. Que se agre-
gue à minha. Quero dizer que muito bem lembrado, 
com certeza.

(Interrupção do som.)

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – São patamares completamente diferenciados, 
Senador Nelson Carneiro e Jesus Cristo, mas ambos 
defendendo as mulheres desde sempre, vamos dizer 
assim. 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senadora 
Serys, um aparte. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Jayme Campos, um aparte.

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Eu não me 
atrevo a interromper V. Ex.ª, entretanto acho muito opor-
tuno, primeiro, cumprimentá-la pela sua determinação 
nesta Casa, defendendo sempre os interesses de Mato 
Grosso e do povo brasileiro. Quero cumprimentá-la pela 
energia que parece estar sobrando aí nessa peregrina-
ção cívica que V. Exª fez, andando pelo norte do Estado, 
passando por Guarantã, passando por Peixoto, Lucas 
do Rio Verde e assim por diante. Todavia...

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Isso, ontem apenas!
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O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Apenas 
ontem, imagine, hein! Está sobrando energia para 
dar, vender, emprestar e alugar. Meus parabéns! Mas 
quero apenas dizer a V. Exª, em relação ao encontro 
que houve em Lucas do Rio Verde, da possível cons-
trução...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ...da Ferrovia 
Centro-Oeste, que nós, particularmente, defendemos 
tudo aquilo que for de bom, sobretudo no campo da 
logística. Em Mato Grosso, V. Exª tem conhecimento, e 
todo mato-grossense, todo brasileiro sabe, das dificul-
dades que temos em relação à logística. Precisamos 
de mais estradas boas, precisamos de ferrovia, preci-
samos da hidrovia, porque temos que explorar melhor 
os nossos rios, sobretudo Teles-Pires/Tapajós, o rio 
Araguaia-Tocantins etc. Entretanto, o que me chama 
muito a atenção e me causa muita estranheza é que, 
apesar de esta ferrovia ser importante para melhorar-
mos a situação do transporte da nossa produção na-
quela região, não só da BR-63, mas de novas regiões 
por onde ela vai passar, incorporando o setor produ-
tivo, não podemos perder de vista, Senadora Serys, 
nunca, jamais, a conclusão da obra da Ferronorte, que 
lamentavelmente está parada lá, em Alto Araguaia, há 
mais de oito anos, há dez anos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Há mais de 
dez anos foi paralisada, e precisamos ter como ban-
deira também aqui, nesta Casa, que é fundamental o 
prosseguimento dela, vindo de Alto Araguaia, passando 
por Itiquira, Rondonópolis, demandando também até a 
capital do Estado, Cuiabá, e, se possível, nós também 
prosseguirmos para Santarém, demandando aquela 
região, que também tem um grande porto. Ora, Mato 
Grosso, com essas duas ferrovias – e se possível, que 
possamos discutir urgentemente, a questão da situação 
do transporte hidroviário, do Teles-Pires/Tapajós e do 
Araguaia-Tocantins –, não tenho dúvida alguma de que 
o nosso Estado estará com uma solução de logística 
para os próximos 200 anos, melhorando sobremanei-
ra. Portanto, faço aqui um apelo a V. Exª, como grande 
Parlamentar, sobretudo, sempre defendendo os inte-
resses de nossa coletividade, nossa sociedade: que 
não percamos de vista, que faça também um apelo ao 
Governo Federal...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Por favor, 
Senador Mão Santa... Que faça um apelo à ANTT, ou 
seja, ao Ministério dos Transportes, que exija que a 
concessionária da Ferronorte, que é a ALL, prossiga 

com essa ferrovia. Lamentavelmente, lá atrás, fizeram 
uma concessão draconiana, uma concessão de 90 
anos, prorrogável por mais 90 anos, e a empresa não 
tem nenhum interesse em prosseguir. Dá a entender 
que toda a nossa luta aqui para que o Ibama liberasse 
a licença de instalação... Foi dada a licença para os 
12 primeiros quilômetros; lamentavelmente, nenhum 
quilômetro foi prosseguido. Então, Senadora Serys, V. 
Exª, que é uma brilhante Senadora, tenho acompanha-
do o seu trabalho aqui antes mesmo de ser Senador, 
temos que também nunca perder de vista a bandeira 
da Ferronorte. É importante a Ferrovia Centro-Oeste, 
mas, sobretudo, é um sonho de nós, mato-grossenses, 
que V. Exª sabe que se iniciou na década...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ...de 1970. 
E está parada. Portanto, cumprimento V. Exª, sei da 
importância que representa e imagino que, quando ti-
vermos mais essa Ferrovia Centro-Oeste, Mato Grosso, 
realmente, vai ser um verdadeiro celeiro da produção, 
sobretudo competitivo em qualquer mercado, seja na-
cional ou internacional. Obrigado.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Com certeza, Senador Jayme Campos.

Eu pediria 2 minutos para encerrar. Não vou fazer 
todo o meu discurso.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – V. 
Exª me concede um aparte, Senadora?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Senador Garibaldi, o Presidente está me olhando 
feio ali, mas eu concedo o aparte.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Mas 
Mão Santa não pode olhar feio para ninguém... Na ver-
dade, eu queria dizer a V. Exª que o nosso Estado do 
Rio Grande do Norte, parece que até agora teve mais 
sorte – se os mato-grossenses me permitem – no que 
toca à participação da mulher na política, porque lá nós 
temos uma Governadora...

(Interrupção do som.)

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – ...po-
deremos ter agora outra Governadora; é uma Prefeita 
na maior cidade depois de Natal, Mossoró; Natal tam-
bém tem uma Prefeita, e temos outras Prefeitas, outras 
Deputadas, isso para não falar que a primeira Deputada 
eleita no Brasil foi do Rio Grande do Norte, a Deputada 
Maria do Céu Fernandes. Então, eu acho que V.Exª tem 
muita razão, eu creio que Mato Grosso não vai deixar 
de enviar V. Exª de novo aqui para o Senado, V. Exª vai 
chegar aqui vitoriosa. E esse problema das mulheres 
não preencherem a quota, talvez seja sabedoria das 
mulheres, quem sabe são mais prudentes...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – ... 
são mais cautelosas? Quem sabe, Senadora? Meus 
parabéns! 

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada, Senador Garibaldi. Com certeza o 
exemplo do Rio Grande do Norte será seguido por to-
dos os Estados do nosso País, gradativamente, con-
quistando espaço.

Digo sempre que não queremos ser mais nem ter 
mais espaço do que nossos filhos. Os homens todos 
são nossos filhos. Queremos apenas ir conquistando, 
gradativamente porque não dá para ser de forma in-
tempestiva, a metade do poder.

Quero dizer ao Senador Jayme Campos que con-
cordo totalmente com sua fala. Na semana passada 
fiz um discurso no sentido da importância de que a 
Ferronorte chegue a Cuiabá. Esse estudo está sendo 
feito, Senador Jayme Campos. Se a concessão da LL 
disser que não existe viabilidade econômica para che-
gar até Cuiabá... Esse estudo está sendo feito NTT. A 
gente vai ter essa vitória, essa conquista. Os trilhos 
chegarão até Cuiabá e o trem vai apitar lá. 

Anunciei que não vou fazer todo o meu discur-
so, mas preciso encerrá-lo. Apesar de termos, nós 
mulheres, avançado bastante em algumas áreas, não 
é somente na política que estamos em desvantagem. 
A desigualdade de gênero é, ainda hoje, bastante ex-
plícita quando analisamos o mercado de trabalho ou 
qualquer outro setor. Nós, mulheres, temos convicção 
de que vemos continuar lutando por igualdade salarial, 
por espaço na política nacional, contra a violência e 
contra qualquer forma de preconceito. Penso que sejam 
essas lutas, ainda distantes de serem conquistadas 
e entendidas, que justificam que a mulher, cada vez 
mais, esteja presente na política deste País.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRª SENADORA SERYS SLHES-
SARENKO.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Inicialmente destaco o mega evento que parti-

cipei na cidade de Lucas do Rio Verde para discutir 
o projeto da Ferrovia da Integração Centro-Oeste, 
que terá 1.602 quilômetros. Esta ferrovia, que irá in-
tegrar os estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins 
e Rondônia, nesta primeira etapa, fará a ligação das 
cidades de Uruaçu (GO) a Lucas do Rio Verde (MT), 
seguindo até Vilhena (RO), para na sequência chegar 
ao Oceano Pacífico através do Estado do Acre. Foi um 

grande evento, onde autoridades discorreram sobre 
aspectos técnico e econômicos deixando os produto-
res de Mato Grosso esperançosos para enfim verem 
resolvidos seus graves problemas de logística. A boa 
nova é que o projeto prevê a construção de terminais 
de carga nos municípios mato-grossenses de Lucas 
do Rio Verdes, Sapezal, Campo Novo do Parecis e 
Água Boa. Esta boa nova, o transporte intermodal, será 
o grande salto do desenvolvimento de Mato Grosso 
com sustentabilidade e preservação ambiental para o 
grande, o pequeno e médio produtor e também para 
a agricultura familiar. A Ferrovia de Integração Centro-
Oeste era o elo que faltava e representa sem nenhuma 
dúvida esse salto.

Já na parte da tarde, do dia 15, participei do lan-
çamento das obras de construção de duas novas agên-
cias do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 
em Mato Grosso em Guarantã do Norte e Peixoto de 
Azevedo que serão os novos municípios a oferecer o 
serviço diretamente ao cidadão.

Essas duas obras são frutos de emendas parla-
mentares minha em conjunto com o Deputado Fede-
ral Eliene Lima. Cada sede terá um investimento de 
R$899 mil. Elogio mais uma vez o Ministro pimentel, o 
Presidente Lula por levarem mais este serviço à nossa 
população. Destaco que essas agências do INSS não 
são resultado somente do esforço do Deputado Elie-
ne, da Senadora Serys, mas principalmente da luta do 
povo dessas cidades que cobram e lutam por isso há 
muito tempo e agora conquistaram esse direito.

Foi um grande evento, que foi prestigiado por 
autoridades de Peixoto Sinvaldo de Azevedo e Chico 
Guarantã Garimbão do Norte, pelo vice-prefeito de Gua-
rantã do Norte, Érico Esteban, pela superintendente do 
INSS em Mato Grosso, Lucy Rosa, pelos deputados 
estaduais, Flávio Gomes, Ademir Brunetto, José Do-
mingos, Pedro Satélite e José Geraldo Riva, além de 
representantes de trabalhadores, como Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e Fetagri, e lideranças locais.

Vereadores e Vereadoras,
Quero ainda registrar que participei na manhã de 

hoje, terça-feira na nossa Capital Cuiabá, da inaugura-
ção da nova Agência do SINE – Sistema Nacional de 
Emprego em Mato Grosso, conhecida por todos como 
a Casa do Trabalhador destinada ao atendimento pú-
blico, como intermediação de mão-de-obra, solicitação 
do Seguro-Desemprego, Emissão de Carteira do Tra-
balho, Inscrição e outros atendimentos e a novidade 
agora será o serviço de inclusão digital numa parceria 
com o Senai.

Participaram entre outras autoridades o Governa-
dor Blairo Maggi, o Vice-Governador Sival Barbosa e 
sua esposa Roseli Barbosa, a Secretária de Trabalho, 
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Emprego, Cidadania e Assistência Social – Terezinha 
Maggi, o Procurador-Chefe do Ministério Público do 
Trabalho, José Pedro dos Reis, Sr. Juiz do Núcleo Co-
mercial, parlamentares e população em geral.

Registrar também dia 11, BPW – SEBRAE/mu-
lheres de negócios. Também na sexta-feira, dia 12 
de março, participei como palestrante do IV ENEDIM 
– Encontro Nacional de Estado Dirigido para Mulhe-
res, um importante evento que aconteceu no Instituto 
Federal de Educação, nossa antiga Escola Técnica 
Federal. Agradeço imensamente a oportunidade que 
tive de mais uma vez discorrer sobre este tema tão 
caro para nós mulheres. Agradeço todos e todas que 
organizaram este encontro e sensibilizada reproduzo 
o e-mail que recebi esta manhã em meu gabinete da 
Professora Gislaine Crepaldi – “A Senadora fez uma 
palestra brilhante e, se já a admirávamos, agora ainda 
mais. Quero agradecer toda a assessoria e deixar claro 
que estou à disposição no que for necessário.”

Sou eu que agradeço professora Gislaine, a se-
nhora e todos e todas que participaram do IV Enedim, 
e lá como uma missionária da causa, falei sobre a ne-
cessidade de envidarmos esforços junto à sociedade 
sobre importância da participação efetiva da mulher 
nos espaços do poder, principalmente por ser este 
ano, o Ano da Mulher na Política.

Aqui nesta casa, devido ao espaço que nós mu-
lheres estamos ocupando como parlamentares, im-
portantes e fundamentais projetos de lei estão trami-
tando, não só com autoria de mulheres, mas também 
de homens comprometidos com este avanço, e uma 
vez aprovados serão mais uma garantia de nossa 
permanência no poder político do país. Mas é preciso 
mais que as leis, é preciso que a nossa cultura seja 
modificada e que então estas conquistas se dêem na-
turalmente como um direito simplesmente. “Há tempos 
nós mulheres lutamos por isso, por uma posição de 
destaque na política brasileira.”

Este tema, seja em Mato Grosso ou em qualquer 
canto do Brasil, já está em todas as rodas, e até foi 
destaque neste domingo numa matéria do Jornal Cor-
reio Brasiliense sobre as eleições deste ano.

A jornalista Bertha Maarouun e o jornalista Ri-
cardo Beguini, alertam que no Brasil todos os partidos 
buscam mulheres para preencher a cota de 30% de 
candidatura, mas a previsão é a de que não alcancem 
suas metas. Afirmam que “embora mais da metade 
da população do país seja do sexo feminino, faltam 
aspirantes à política. A julgar pela vã batalha retórica 
empreendida por líderes partidários na tentativa de 
cooptá-las, neste pleito, assim como em 1998m 2002 
e 2006, as chapas mal conseguirão integrar 15% de 
participação feminina.”

Continua a matéria dizendo que, “estas dificulda-
des são constatadas em todos os partidos Brasil afo-
ra. A matéria traz ainda e de forma acertada que até 
mesmo no PT, que tem forte tradição de candidaturas 
femininas competitivas, o partido tem dificuldades para 
envolver as mulheres na disputa eleitoral.”

Diante das constatações dos jornalistas do jor-
nal Correio Brasiliense só me resta mais uma vez 
conclamar nossas bravas e guerreiras mulheres para 
que participem efetivamente da disputa política nas 
suas cidades.

Lá em meu Estado essas dificuldades são até 
maiores e estamos reduzidas, vejam que absurdo, a 
duas representações no plano federal, eu que sou a 
primeira Senadora da República da história do Estado, 
e a Deputada Federal Thelma de Oliveira.

Sabemos todas que não é fácil conquistar esses 
espaços, mas mesmo assim após conquistá-los al-
guns fazem tudo para diminuí-las. Cito como exemplo 
a disputa interna que estou travando para ter o direito 
a disputar minha reeleição ao Senado em MT.

Vou lutar para continuar representando nossas 
lutas, vou continuar lutando por espaço na política. 
E já faço um alerta às mulheres de Mato Grosso: Se 
acontecer o que está sendo planejado, será um retro-
cesso enorme: vejam que absurdo: em Mato Grosso 
será construído um palanque eleitoral de nossa base 
exclusivamente de homens na chapa majoritária, ape-
sar e a despeito de nossa pré-candidata a presidência 
ser uma mulher. Não tenho dúvida, que se isto vier a 
acontecer, pagaremos um preço alto e aqueles que 
insistiram em diminuir esses espaços e até mesmo 
suprimir as mulheres da disputa eleitoral, terão que 
ajustar suas ações com a história e terão sim que da-
rem explicações a todo o Brasil esta ação.

Apesar de termos avançado bastante em algu-
mas áreas não é somente na política que estamos em 
desvantagem. A desigualdade de gêneros é ainda hoje 
bastante explícita quando analisamos o mercado de 
trabalho, por exemplo.

De acordo com dados de estudo divulgados há 
poucos dias pela OIT – Organização Internacional do 
Trabalho – o desequilíbrio entre homens e mulheres 
no mundo profissional é persistente. 

Vejamos algumas informações:
Em primeiro lugar, a inserção profissional é mais 

difícil para elas.
Enquanto 10,2% dos homens estão fora do mer-

cado de trabalho, entre as mulheres esse percentual 
é de 19%.

Em segundo lugar, há mais mulheres sem carteira 
assinada, ou seja, é mais difícil para as mulheres entra-
rem no mercado profissional formal, o que garante como 
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todos sabemos, dignidade, reconhecimento, direitos e 
garantias. De acordo com os dados do OIT, 46,7% das 
mulheres estão sem trabalhos não formais.

Em terceiro lugar, comparando-se o exercício de 
funções iguais, os salários das mulheres são menores 
do que os dos homens 23,5% das mulheres ganham 
menos de dois terços do rendimento mediano real. Para 
os homens essa disparidade é de apenas 15,5%.

Em quarto lugar, a carga de trabalho das mulhe-
res é altíssima. Se somarmos o trabalho na vida pro-
fissional com os encargos domésticos, as mulheres 
trabalham, em média, 57,1 horas por semana.

Tendo em vista esses dados e outras constata-
ções das injustiças sofridas pelas mulheres, apresen-
tei, em 2009, o Projeto de Lei nº 25, cujo objetivo é o 
de acrescentar à CLT – Consolidação das 

Leis do Trabalho, dispositivo para aumentar o 
valor da penalidade administrativa aplicável ao em-
pregador que viole a obrigação de igualdade salarial 
entre mulheres e homens.

Pela inflação, pretendo que seja imposta ao mau 
empregador multa administrativa de duas e vinte vezes 
o salário da trabalhadora prejudicada, elevando-se em 
50% nos casos de reincidência.

A proposta legislativa parte da percepção – evi-
dente a partir das informações disponíveis em dados 
e fatos amplamente à disposição de todos – de que as 
atuais sanções administrativas são insuficientes para 
garantir a efetividade no que diz respeito à igualdade 
de homens e mulheres no mercado de trabalho.

Tenho a convicção de que o projeto que apresen-
tei é um marco significativo na melhoria das condições 
de trabalho das mulheres do Brasil.

Vamos continuar lutando, por igualdade salarial, 
por espaço na política nacional, contra a violência e 
contra qualquer forma de preconceito. Penso que sejam 
essas lutas ainda distantes de serem conquistadas e 
entendias que justificam a melhor cada vez mais pre-
sente na política deste país.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA SERYS SLHESSARENKO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

EMPREGO – Nova agência do Sine será inaugu-
rada dia 16 com mais serviços disponíveis ao 

trabalhador

Hoje pela manhã o governador Blairo Maggi, o 
vice-governador Silval Barbosa, a secretária de Traba-
lho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (Setecs), 
Terezinha Maggi, a esposa do vice-governador, Roseli 

Barbosa, o procurador-chefe do Ministério Público do 
Trabalho em Mato Grosso, José Pedro dos Reis, entre 
outras autoridades inauguram a reforma e ampliação 
do prédio onde funcionará a nova agência do Sine.

Um trabalho, modelo de parceria.
Os recursos, na ordem de R$1,5 milhão, foram 

liberados pelo juiz do Núcleo de Conciliação da Justiça 
do Trabalho, Luiz Aparecido Torres, e são provenientes 
de acordo judicial trabalhista. Eles foram destinados à 
obra do Sine por intermédio de uma parceria entre o 
governo, o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal 
Regional do Trabalho.

É a Casa do Trabalhador e conta com 1.388 me-
tros quadrados de área construída, sendo 423m² reser-
vados para atendimento ao público, com a prestação 
de serviços como intermediação de mão de obra, so-
licitação do seguro-desemprego, emissão da carteira 
de trabalho, inscrição, entre outros atendimentos.

Além dos serviços tradicionais, o novo Sine-MT 
conta agora com uma unidade de inclusão digital, que 
vai oferecer cursos permanentes de informática básica. 
O laboratório funcionará em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e será es-
pecífico para os trabalhadores cadastrados no Sine.

Como além de um bom currículo, é necessário 
qualificação para conseguir uma vaga no concorrido 
mercado de trabalho atual, o trabalhador que não tem 
condições de pagar por um curso de informática terá 
a oportunidade de se qualificar gratuitamente. Temos 
exemplos de muitas vagas onde o requisito mínimo 
exigido é o curso de informática e sem isto o trabalha-
dor fica longe de conquistar o tão sonhado emprego”, 
destacou a secretária Terezinha Maggi.

Outra novidade vem de uma parceria entre a Se-
tecs e o departamento de Psicologia da Univag, em 
que acadêmicos irão orientar o trabalhador, fornecendo 
dicas para que ele consiga se sair bem na entrevista e 
seleção de emprego. Os trabalhadores serão orienta-
dos ainda sobre como se comportar numa entrevista 
e como elaborar um bom currículo.

Além das inovações, a parte administrativa do 
órgão, os setores de captação de vagas, de convo-
cação do trabalhador e de orientação trabalhista tan-
to para o trabalhador quanto para o empregador. O 
Conselho Estadual do Trabalho e o Ministério Público 
do Trabalho também terão salas para atendimento no 
novo espaço.

ACESSIBILIDADE – A nova agência do Sine ofe-
rece amplo acesso aos portadores de deficiência. O 
prédio tem rampas externa e interna e ainda um eleva-
dor especial, exclusivo para os cadeirantes e aqueles 
com dificuldade de locomoção.
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BALANÇO – mais que um prestador de serviço 
público de primeira importância, o Sine-MT se conso-
lidou no decorrer dos últimos sete anos como um dos 
atores que impulsionam a economia do Estado. Isso 
porque nada menos que 123 mil trabalhadores mato-
grossenses conquistaram a sonhada vaga no merca-
do de trabalho por meio do encaminhamento prestado 
nas 21 unidades espalhadas em todas as regiões de 
Mato Grosso.

Outro resultado consistente do balanço do Sine 
é a taxa de aproveitamento de vagas, ou seja, o ín-
dice de trabalhadores inscritos no sistema que foram 
efetivamente empregados. Esta taxa saltou de 44%, 
em 2003, para 64%, em 2009.

“Isto é resultado de um trabalho de resgate da ima-
gem do Sistema junto ao empresariado mato-grossense 
e também entre aqueles que estão abrindo negócios 
de qualquer porte no estado. Além disto, o trabalhador 
hoje reconhece o quanto os serviços prestados pelo 
Sine melhoraram”, parabéns, Terezinha Maggi.

Meire Zanelato, Assessoria/Setecs-MT.

Durante o discurso da Sra. Serys Slhes-
sarenko, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem o Senador Tião Viana. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para solicitar a V. 
Exª que possa consignar em Ata a minha intenção de 
voto no item que teve votação nominal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido. O Secretário Executivo João Pedro 
irá providenciar.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Mesa quer afirmar aqui que tinha muitas saudades 
da ausência de V. Exª. Eu sei que há um grande cha-
mamento do Acre, do povo do Acre, mas nós também 
disputamos a sua presença. 

Pela ordem, a encantadora Senadora Lúcia Vâ-
nia, do PSDB de Goiás.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, neste mo-
mento, em que ainda ecoam pelo nosso País as co-
memorações e os eventos que assinalaram o Dia 
Internacional da Mulher, que foi aqui reforçado pela 
Senadora Serys Slhessarenko, foi grato ler a maté-

ria do Caderno Brasil, da Folha de S.Paulo, intitulada 
“Mulheres contra a corrupção”.

De fato, a matéria destaca a atuação das Sub-
procuradoras da República Raquel Dodge e Deborah 
Duprat, em processos investigatórios contra a cor-
rupção. 

Sobre elas diz o Ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal: “Elas são emprenhadas na 
busca por correção de rumos”.

Em poucas oportunidades sentimos tanto a ne-
cessidade de correção de rumos quanto a que esta-
mos vivendo na sociedade brasileira. O tema corrupção 
perpassa a sociedade e invade os recantos do País. 
Em todas as classes sociais as pessoas esbravejam 
contra os políticos, principalmente, e contras as insti-
tuições atingidas pela corrupção. 

As informações que ecoam pela mídia são fruto 
da agilidade e da competência dos órgãos fiscalizado-
res, com destaque para o Ministério Público, a cujos 
quadros pertencem as Subprocuradoras Raquel Dodge 
e Deborah Duprat. 

É auspicioso constatar que o aperfeiçoamento 
democrático amplia a participação da sociedade e a 
mobilização dos movimentos sociais, resultando numa 
vigilância maior sobre os agentes públicos.

As Subprocuradoras, com sua intransigência na 
aplicação da lei, vêm ao encontro dos anseios da so-
ciedade por justiça.

Os agentes públicos não podemos permitir que 
o imaginário do povo brasileiro seja construído com 
a crença de que bem sucedido é quem burla as leis, 
as regras morais e éticas. Nem que venhamos a ter, 
usando a conhecida frase de Rui Barbosa, “vergonha 
de ser honestos”.

A luta pela construção de novos rumos e de uma 
sociedade que prime pela ética requer de todos nós, os 
agentes públicos, os organismos vivos da sociedade, 
a exemplo da CNBB, a OAB, as pastorais sociais, as 
escolas e as universidades, o próprio Ministério Públi-
co, que tenhamos ações que fortaleçam a cidadania e 
o movimento pela ética na política.

Sabemos todos nós que a seriedade não depen-
de de gênero, naturalmente, mas as Subprocuradoras 
Raquel Dodge, natural da cidade de Morrinhos, do meu 
Estado de Goiás, e Deborah Duprat se colocam na 
trincheira, como representantes legítimas da mulher 
capaz de intervir na realidade com toda a sua sensi-
bilidade e coragem.

Recebam elas a minha saudação, o meu estímulo 
e o meu apoio por tudo quanto vêm fazendo em prol 
da aplicação da justiça em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente, por essa opor-
tunidade.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
inscritos. Agora, vamos chamar um Líder.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mão Santa. Eu cedo. César Borges. Está? (Pausa.)

Não está. Osmar Dias. (Pausa.)
Antonio Carlos Valadares está inscrito como Lí-

der. (Pausa.)
Arthur Virgílio, quer usar a palavra como Líder? 

(Pausa.)
V. Exª vai usar a palavra por cessão do Senador 

Mão Santa, Líder do Partido Social Cristão.
Prorrogo a sessão por mais uma hora para que 

todos oradores inscritos, lembrando que, depois do Lí-
der, é um orador inscrito, e o orador inscrito Eduardo 
Suplicy, do PT do Estado de São Paulo...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência, na forma do Regimento Interno, defere a 
solicitação de publicação na íntegra do pronunciamento 
da Senadora Serys Slhessarenko.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro, lembrando que, 
como Líder, já está na tribuna Arthur Virgílio...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Muito 
rápido, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
...Líder do Partido de V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para requerer, nos ter-
mos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plená-
rio, que seja consignado, nos Anais do Senado, Voto de 
Congratulação ao Sr. Sulivan Santa Brígida, eleito como 
novo Presidente da FITIMN – Federação Interestadual 
dos Trabalhadores Metalúrgicos e Magnéticos da Região 
Norte, para o biênio 2010/2012. Solicito que este voto seja 
levado ao conhecimento de todos os Diretores. 

Requeiro ainda inserção em Ata de Voto de Con-
gratulação. 

A criação da Federação Interestadual dos Traba-
lhadores Metalúrgicos e Magnéticos da Região Norte 
(FITIMN), em maio de 2005, representou o início de 
um novo estágio no processo de organização da ca-
tegoria na Amazônia.

Antes de organizar a categoria em um Estado tão 
grande, apenas existia o Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do Pará (SIMETAL). O primeiro passo da 
Federação foi ampliar e fortalecer as bases da cate-
goria, ao mesmo tempo em que investia na formação 
dos novos dirigentes. 

Sulivan Santa Brígida, primeiro e atual presidente 
da Fitimn, formado pela Escola Técnica Federal do Pará 
(ETFPA), entrou na Albras em 1982. Cinco anos depois 
já era diretor da Associação dos Empregados da Em-
presa – ABAN, e, em 1988, coordenador da Comissão 
Bilateral de Relações de Trabalho – COBIL. Sua atua-
ção destacada elevou sua importância junto à categoria, 
sendo eleito presidente da entidade por três mandatos. 
Aí nasceu a semente da futura federação, tendo como 
foco político o desenvolvimento sustentável da região.

A participação ativa da Fitimn em movimentos 
que congregam diversos setores produtivos do Pará é 
um exemplo dessa nova dimensão que a entidade está 
propondo ao sindicalismo amazônico, sob a competente 
e ativa presidência do ora homenageado.

Peço o apoio dos meus Pares na aprovação 
deste voto.

Quero agradecer ao Senador Arthur Virgílio, di-
zendo que na posse do Presidente Sulivan...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª resolveu castigar o Líder do Partido de V. Exª...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu apenas 
quero dizer que estava o Presidente lá do Amazonas, 
e disse que é um defensor orgulhoso de V. Exª, que 
trabalha pela sua reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço desculpa pelo castigo a que V. Exª foi subme-
tido, mas V. Exª desenvolveu a tolerância, uma boa 
virtude.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, pela ordem. Eu gostaria de registrar o meu voto, 
na votação anterior. Eu votei, Sim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Designamos aqui o Secretário Executivo João Pedro 
para fazer isso.

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, por cessão 
minha do PSC, curvando-me à Liderança do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª 
é muito generoso e um prezado amigo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verda-
de, é hora de cuidar um pouco de assuntos nacionais 
e muito do meu Estado.

Requeri homenagem a uma figura muito importan-
te, chamada Félix Miéli Venerando. Figura tão querida, 
injustiçada como goleiro da Seleção Brasileira, e, na 
verdade, um dos responsáveis pela vitória que o Brasil 
obteve quando se tornou tricampeão mundial em 1970. 
Esteve em Manaus e peço que os Anais acolham a 
belíssima matéria que foi feita pelo jornal A Crítica, em 
sua seção de esporte, com esse herói do Brasil.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, requeiro home-
nagem a Rogério Mascarenhas, o chargista Romahs, 
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do Jornal A Crítica, de Manaus. Ele foi um dos 50 de-
senhistas brasileiros escolhidos para ilustrar a segunda 
edição do álbum comemorativo dos 50 anos de carreira 
de Maurício de Sousa, essa figura humana fantástica 
que criou a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, e agora, 
chamando a atenção para um problema e investindo 
contra o preconceito, o Cadeirante.

Sr. Presidente, eu pediria ainda que V. Exª aco-
lhesse nos Anais voto de pesar pelo falecimento do 
Ministro aposentado do STJ Luiz Vicente Cernicchiaro, 
ocorrido no dia 11 de março último, em Brasília. Solici-
to que esse voto de pesar seja encaminhado à viúva, 
Drª Concita Ayres Cernicchiaro e a sua filha, Drª Ana 
Maria, e às demais pessoas da família.

E, ainda, Presidente, peço que V. Exª acolha na ínte-
gra pronunciamento em que levo para os Anais a página 
da revista Veja que trata do tema, sob o título “Longe da 
Excelência”, que é uma crítica à política educacional bra-
sileira. É um pronunciamento que encaminho a V. Exª.

Do mesmo modo, aqui, peço que V. Exª acolha 
na íntegra, também, pronunciamento em que ressalto 
que o jornal O Estado de S. Paulo, um dos mais im-
portantes do mundo, inaugura o seu novo projeto grá-
fico, com moderna tipologia, um caderno literário, que, 
aliás, ele revive, além de espaço diário e um caderno 
mensal dedicados à cobertura sobre temas ambientais 
e ligados à sustentabilidade.

Ao mesmo tempo, lembro que este jornal ainda 
está sob censura. E lembro as seguidas investidas 
que têm acontecido neste Governo contra a liberda-
de de imprensa. Sempre essa história do tal Conselho 
Nacional de Comunicação. Sempre algo que não nos 
deixa nós, democratas, tranquilos. Portanto, aprovei-
to a homenagem ao Estado de S. Paulo pela moder-
nização que permanentemente é capaz de fazer no 
seu esquema de funcionamento. E para lembrar que 
não podemos nunca perder a vigilância em relação à 
questão da liberdade de imprensa.

Sr. Presidente, muito obrigado.
Aliás, tenho, mais algumas coisas. Aproveito para 

desovar – se V.Exª me permitir usar a expressão – al-
guns outros temas.

Um cientista vietnamita e um japonês, Sr. Presi-
dente, confirmaram esta semana que o extrato da folha 
de papaia mostrou-se eficaz no combate ao câncer. O 
nome científico da fruta é Carica papaya. Cultivada de 
norte a sul do Brasil, tem sido usada contra uma série 
de doenças. Ela é originária do sul do México e espa-
lhou-se rapidamente por todos os Países tropicais.

Fico muito feliz, sob todos os aspectos. No aspecto 
humano, é mais um item de enfrentamento a essa do-
ença devastadora que castra aquela alegria, que muti-
la, que mata, que liquida psicologicamente as pessoas. 

Estamos enfrentando o câncer com mais um instrumen-
to, e, ao mesmo tempo, é uma excelente oportunidade 
econômica para o Brasil, porque isso deverá aumentar 
o consumo de papaia no mundo inteiro, e o Brasil pode 
ser fartamente exportador dessa matéria-prima.

Ainda, Sr. Presidente, se me permite, eu hoje deveria 
ter falado com o Senador Valter Pereira, que tem um projeto 
que estabelece – eu sei que a intenção dele é muito boa – 
uma lista de dezesseis cães que ele julga ameaçadores e 
que deveriam andar sempre com focinheira – alguns deles 
são de temperamento forte. Eu sou alguém que jamais 
deixou de criar cães, eu adoro animais. Ele chega a dizer 
que é para extinguir o pitbull. O pitbull é um cão como outro 
qualquer. Eu já tive muitos, muitos; é um cão como outro 
qualquer. Ele, bem tratado, se não for criado por pitboy, é 
um cão dócil, um cão que fica ao seu lado enquanto você 
assiste televisão durante horas. Eu tive nove – em ocasi-
ões diferentes, claro –, e eles jamais morderam alguém, 
jamais rosnaram para quem quer que fosse. Eram cães 
extremamente dóceis, de temperamento forte, que não se 
davam bem com outros cães, mas percebo que tem muito 
da índole do dono nessa violência que o pitbull comete às 
vezes. É claro que o poodle criado para brigar briga, mas 
o poodle não tem a mesma capacidade de causar danos 
que tem o pitbull. Mas não dá para se estigmatizar uma 
raça ou dizer que são todos iguais.

Vejo aqui na lista de cães perigosos do projeto do 
Senador Valter Pereira o pastor alemão. Nossa! Não há 
nada mais amigo que o pastor alemão. É uma raça ex-
tremamente dócil, vigilante, que já salvou muitas vidas, 
enfim. Então, eu vou conversar de maneira muito huma-
na, muito fraterna com o Senador Valter Pereira, porque 
eu tenho uma outra impressão sobre os cães e entendo 
que o importante mesmo é a forma de criá-los.

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de finalmente 
ler um pequeno pronunciamento.

Na semana passada, oito amazonenses parti-
ciparam, em Brasília, da II Conferência Nacional de 
Cultura. Entre outros temas, defenderam urgência na 
aprovação de duas PECs – 150 e 416 – em tramitação 
no Congresso. Ambas alternam a legislação que trata 
de incentivos fiscais para a cultura.

Esses delegados estiveram em meu gabinete, 
oportunidade em que lhes assegurei integral apoio 
para que possam ser acolhidas essas duas emendas 
à Constituição.

A PEC 150 redistribui os percentuais obrigatórios 
para os Orçamentos da União, em 2% dos Estados, 
de 1,5%, e dos Municípios, de 1%.

Atualmente, a Região Norte, incluindo o Amazo-
nas, conta com apenas 0,45% em um total de inves-
timento e renúncias fiscais. Portanto, a modificação 
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pretendida é, além de relevante, muito importante para 
a superação das desigualdades regionais.

A PEC 416 cria o Plano e o Sistema Nacional de 
Cultura, que serão formados por fundos de culturas, 
conselhos gestores, planos decenais e conferências.

Além disso, dá sequência a modificações sugeri-
das pela sociedade brasileira em relação à Lei Rouanet. 
Se aprovada, a emenda promoverá o ajuste financeiro 
dos recursos federais em favor dos Estados da Região 
Norte, sem dúvida um caminho novo para acabar com 
as desigualdades regionais no País.

Aos delegados do meu Estado que trataram do 
tema em Brasília, assegurei, desde logo, o meu apoio. 
Já determinei à minha assessoria a adoção de estudos 
e providências para que as duas PECs venham a ser 
acolhidas o mais rapidamente possível.

Aqui, deste plenário, reafirmo essa disposição, que, 
há dias, assegurei aos delegados do Amazonas, com os 
quais mantive oportuno encontro. São eles: Lívia Regina 
Prado de Medeiros Mendes, Diretora Presidenta da Ma-
naus Cultura; Luiz Carlos de Matos Bonates; Iêda Maria 
Lima Nicácio; Rosa Maria Santos Martins; Maria do Céu 
Sky da Silva; Rosemary Castro Brasil; Manoel Marcos de 
Moura Clementino; e José Ribamar de Souza.

A luta desses representantes da cultura amazo-
nense é árdua, mas pude perceber a disposição de 
todos eles, a fim de que o Amazonas e a Amazônia, 
que dispõem de fantástica potencialidade para temas 
culturais, possam equiparar-se às demais regiões do 
País. Contem comigo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na semana passada, oito amazonenses 
participaram em Brasília da II Conferência Nacional 
de Cultura. Entre outros temas, eles defenderam ur-
gência na aprovação de duas PECs – 150 e 416 - em 
tramitação no Congresso. Ambas alteram a legislação 
que trata de incentivos fiscais para a Cultura.

Esses delegados estiveram em meu gabinete, oportu-
nidade em que lhes assegurei integral apoio para que pos-
sam ser acolhidas essas duas emendas à Constituição. 

A PEC 150 redistribui os percentuais obrigatórios 
para os orçamentos da União, em 2%, dos Estados, 
de 1,5%, e dos municípios, de 1%.

Atualmente, a Região Norte, incluindo o Amazo-
nas, conta com apenas 0,45% do total de investimentos 
e renúncias fiscais. Portanto, a modificação pretendida 

é, além de relevante, importante para a superação das 
desigualdades regionais.

A PEC 416 cria o Plano e o Sistema Nacional 
de Cultura, que serão formados por fundos de cultura, 
conselhos gestores, planos decenais e conferências. 
Além disso, dá sequência a modificações sugeridas 
pela sociedade brasileira em relação à Lei Rouanet.

Se aprovada, a emenda promoverá o ajuste fi-
nanceiro dos recursos federais em favor dos Estados 
da Região Norte, sem dúvida um caminho novo para 
acabar com as desigualdades regionais no País.

Aos delegados do meu Estado que trataram do 
tema em Brasília assegurei, desde logo, meu apoio. Já 
determinei a minha assessoria a adoção de estudos 
e providências para que as duas PECs venham a ser 
acolhidas o mais rapidamente possível. 

Aqui deste plenário, reafirmo essa disposição, 
que, há dias, assegurei aos delegados do Amazonas 
com os quais mantive oportuno encontro. São eles: 
Lívia Regina Prato de Negreiros Mendes (Diretora-
Presidente da Manaus Cultura), Luiz Carlos de Matos 
Bonates, Iêda Maria Lima Nicácio, Rosa Maria Santos 
Martins, Maria do Céu Sky da Silva, Rosemary Castro 
Brasil, Manoel Marcos de Moura Clementino e José 
Ribamar de Souza.

A luta desses representantes da cultura amazo-
nense é árdua, mas pude perceber a disposição de 
todos eles, a fim de que o Amazonas e a Amazônia, 
que dispõem de fantástica potencialidade para temas 
culturais, possam equiparar-se às demais regiões do 
País. Contem comigo!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os dados são do Ministério da Educação, 
portanto insuspeitos. Insuspeitos e merecedores de cré-
dito como informação. Decepcionantes, quanto ao con-
teúdo. Mostram as estatísticas que o Brasil ainda está 
muito distante da excelência em Educação. Só avançou 
em ritmo muito lento, não atingindo nem a metade da 
meta prevista para 2010, de 30%. Ficou em 13,7%, cifra 
inferior aos 39% registrados, por exemplo, da OCDE, 
que reúne os países mais desenvolvidos.

A propaganda oficial, que ainda ontem vi na TV, 
ao contrário, exalta uma realidade inexistente no que 
se refere a metas básicas, notem bem, metas básicas 
em Educação.

É lamentável, mas, além desse triste dado, a 
verdade é que o Brasil patina também em três outras 
metas. A primeira é a redução do analfabetismo, que, 
pelo esperado, deveria reduzir-se para 4%. Não con-
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seguimos. Mantivemos o percentual de 10% de anal-
fabetos entre pessoas com mais de 15 anos.

A segunda meta estimava a redução da repetên-
cia escolar para o patamar de 13%. Ficou em 13%, 
uma cifra elevada se comparada à vigente nos países 
desenvolvidos, que é de 3%.

Por último, o ensino superior. A expectativa seria 
alcançar ao menos 30% da população adulta. Ficou 
em 13,7%.

Os dados que trago a este Plenário, para que 
constem dos Anais do Senado, foram publicados por 
toda a imprensa nacional. A Revista Veja sugere que a 

sonhada excelência na educação brasileira exige mais 

investimentos e melhoria geral nas escolas.

A matéria de Veja também vai para os Anais.

Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) –Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,O jornal O Estado de S. Paulo, que 
figura entre os mais importantes do mundo, inaugu-
ra, no próximo domingo, um novo projeto gráfico, com 
moderna tipologia, um caderno literário (que revive), 
além de espaço diário e um caderno mensal dedica-
dos à cobertura sobre temas ambientais e ligados à 
sustentabilidade.

Como Senador pelo Amazonas, apraz-me regis-
trar as inovações com duplo regozijo, um deles pelo 
apoio do jornal à sustentabilidade, vital para a pre-
servação da Floresta Maior da Amazônia e de outros 
biomas.

O esforço do Estadão revela o empenho do jor-
nal pela informação. A imprensa, ninguém tem dúvida, 
é o baluarte máximo da democracia, mas, no Brasil, 
lamentavelmente, nuvens negras rondam sobre a li-
berdade de informação.

O dado que confirma a existência dessa ameaça 
é a censura imposta ao próprio O Estado de S.Paulo. 
Há exatos 223 dias, o jornal está sob censura.

Na edição desta semana da revista Veja, um 
alerta: Liberdade não se negocia, frase que dá título 
a matéria que informa o risco de ruptura dessa prer-
rogativa inalienável da democracia.

A matéria diz, no subtítulo:
“(...) Jornalistas, empresários, intelectuais e políti-

cos se reúnem para rebater as ameaças lançadas pelos 
radicais do PT contra a liberdade de imprensa.”

O primeiro tópico da matéria acrescenta:
“(...) Desde que o PT chegou ao poder, os radi-

cais do partido arquitetam um plano atrás do outro para 
tentar controlar jornalistas e inviabilizar comercialmente 
as empresas de comunicação.”

Mais aspas para a Veja:
“(...) Primeiro, veio a proposta de criação do Con-

selho Federal de Jornalismo, que teria poderes para 
proibir reportagens.”

Depois, eles passaram a defender com ainda 
maior despudor o “controle social dos meios de comu-
nicação” – que é apenas um rótulo menos chocante 
para a implantação da censura oficial no Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, ao mesmo tempo em que 
antecipo aplausos ao jornal O Estado de S. Paulo pelas 
inovações que começam nesse domingo, lamento que 
o Governo, como diz a Veja, “continue patrocinando 
encontros dominados por liberticidas. E também não 
impede que uma proposta sem chifres, mas diabólica 
de censura à imprensa fosse embutida no Programa 
Nacional de Direitos Humanos. O documento recebeu 
a chancela de Lula e Dilma e só foi recolhido depois 
da imensa repercussão negativa.”

As reações ocorrem porque a Nação, exclusive 
os radicais petistas, não aceita retrocessos.

Em anexos, matérias sobre o tema, inclusive a 
denúncia de Veja.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

“Estado” amplia cobertura de ambiente com pro-
jeto Planeta

Além de espaço diário para notas e fotos, have-
rá uma página semanal de reportagens e um caderno 
mensal.

Ampliar e qualificar ainda mais a cobertura de 
temas ambientais e ligados à sustentabilidade, ofe-
recendo ao leitor informações sobre a área 24 horas 
por dia. Esse é o objetivo do Planeta, uma das seções 
que o Estado lança no próximo domingo como parte 
do novo projeto editorial e gráfico do jornal.

Todos os dias, a editora Vida trará uma coluna 
de notas, fotos e números para tratar de assuntos que 
relacionem o meio ambiente ao dia a dia das pessoas. 
Às quartas-feiras, o Planeta ocupará uma página – 
espaço destinado a reportagens especiais. Na última 
sexta-feira de cada mês, haverá também um caderno, 
com seções diferenciadas, análises e dicas. Excepcio-
nalmente em março, ele será publicado na segunda-
feira, 22, Dia Mundial da Água.

“Nosso objetivo é oferecer ao leitor informações 
que possam ajudá-lo a entender melhor a área ambien-
tal e os assuntos ligados à sustentabilidade. Queremos 
atender desde o empresário interessado em saber 
novidades do setor até a dona de casa preocupada 
em economizar água”, explica Luciana Constantino, 
editora de Vida.

No portal estadão.com.br, o leitor encontrará no-
tícias atualizadas todo o dia, vídeos da TV Estadão, in-
fográficos multimídia, jogos e o arquivo das edições.

Filosofia
Investir em ambiente não é novidade no grupo. 

No ano passado, levantamento da Agência de Notí-
cias dos Direitos da Infância (Andi) apontou o Estado 
como o jornal com a maior cobertura de mudanças 
climáticas.

Algumas ações ambientais lideradas pelos ve-
ículos da empresa também fizeram história em São 
Paulo. Como o Projeto Pomar, que desde 1999 vem 
reflorestando as marginais dos Rios Tietê e Pinheiros 
com espécies nativas da Mata Atlântica.
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Outros projetos importantes foram capitaneados 
pela Eldorado, a primeira rádio carbon free. Um deles foi 
o Tietê, uma campanha pela despoluição do rio lançada 
em 1990. Após um abaixo-assinado de 1,2 milhão de 
assinaturas, conseguiu que o governo paulista reco-
nhecesse a limpeza do Tietê como obra prioritária. O 
segundo foi o Projeto Pintou Limpeza, criado em 2000 
para estimular a coleta seletiva e o consumo  cons-
ciente. Com o Planeta, a ideia é retomar o calendário 
de debates, seminários e eventos educativos sobre 
temas ambientais.

‘Estado’ renova projeto gráfico, lança cadernos e 
amplia portal

Alguns profissionais que participaram do redese-
nho do jornal e do portal ‘estadao.com.br’ SÃO PAU-
LO – O Estado inicia no próximo fim de semana dois 
movimentos simultâneos de renovação, na internet e 
no papel. Eles acompanham as mais modernas ten-
dências mundiais e oferecem aos editores melhores 
recursos para que os leitores recebam informações 
cada vez mais bem organizadas, tanto no território 
online quanto no impresso.

O jornal terá nova tipografia, com fontes que tor-
nam a leitura mais agradável, e avançados recursos 
gráficos que aprimoram a organização da página, ex-
plicitando ao leitor o que é notícia, análise ou informa-
ções complementares. As imagens, tanto fotografias 
quanto infográficos, serão valorizadas. Novos cadernos 
serão lançados.

O site estadao.com.br será totalmente reformula-
do. Além de novo design e nova lógica de navegação, 
o site amplia seu cardápio de conteúdos em vídeo e 
áudio, a interação com os internautas e a conexão com 
redes sociais e comunidades.

“Os avanços no papel e no digital se sustentam 
em nossa crença na convivência entre as mídias”, diz 
Ricardo Gandour, diretor de Conteúdo do Grupo Esta-
do. A intenção é estar todo o tempo perto do leitor, em 
todas as plataformas. “O Grupo Estado trabalha com 
o conceito de relógio da notícia: a Agência Estado é o 
“segundo” (a notícia de altíssima velocidade); o esta-
dao.com.br e Rádio Eldorado são “o minuto” (notícia 
em alta velocidade) e o Estadão e o Jornal da Tarde, 
o “dia” (menor velocidade, mas com a vantagem de 
analisar, repercutir e ampliar notícias das outras pla-
taformas).”

Para ajudar a definir as mudanças mais adequa-
das foi contratada a empresa de consultoria e estraté-
gia editorial Cases i Associats, responsável também 
pelo redesenho de 2004.

O Projeto de redesenho começou em julho de 
2009 e foi anunciado aos leitores em janeiro. Coor-
denado por Roberto Gazzi, editor-chefe do Estado, e 

por Pedro Dória, editor-chefe de Conteúdos Digitais, 
envolveu uma equipe de 27 profissionais que, com 
apoio de toda a redação, elaborou as mudanças que 
começarão a chegar às mãos, aos computadores e 
aos celulares dos eleitores a partir de sábado, com 
a publicação do novo caderno Sabático. No domingo, 
entra no ar o novo estadão.com.br.

Com navegação mais clara, design elegante e 
valorização do espaço de vídeos e fotografias, a pági-
na inicial do estadão.com.br segue o conceito euro-
peu de organização. Sempre com duas colunas – uma 
para o noticiário importante, outra para tudo o que é 
interessante.

Pedro Dória diz que a reformulação do portal 
tem dois objetivos. “O primeiro é encarar cada editoria 
como uma comunidade, seja política ou econômica, 
cultura ou tecnologia”, afirma. O segundo é aproximar 
o site das redes sociais, “que já movimentam alguns 
dos diálogos mais interessantes da web.”

O impresso ganhará novos cadernos e seções 
e ficará mais agradável de ler, diversificado, analítico. 
“Conversamos muito internamente, visitamos redações 
em vários países, fizemos muitas pesquisas e filtra-
mos o que mais se adequava ao nosso caso”, explica 
Roberto Gazzi.

Tipografia
As informações serão distribuídas de maneira que 

cada gênero jornalístico seja imediatamente identifi-
cado pelo leitor. “Análises, opiniões, cada tipo de texto 
ganhou uma identidade clara”, explica o diretor de Arte 
do Grupo, Fábio Sales. Para aumentar o conforto de 
leitura, será adotada uma tipografia exclusiva. O desig-
ner português Mário Feliciano criou as fontes Estado 
Headline, Estado Fine e Flama especialmente para o 
projeto. “As letras ficaram mais contemporâneas e vão 
melhorar muito a legibilidade.”

A prioridade do redesenho foi qualificar e ampliar 
o conteúdo oferecido. Destaque para a área cultural: 
além do Sabático, a “família” Caderno 2 vai crescer, 
com o C2 + música, aos sábados, e o Caderno 2 Do-
mingo.

Todos os suplementos receberam nova “roupa-
gem” e tiveram seus conteúdos revisados. Como o 
novo Estadinho, que ganhou formato de gibi. “Vamos 
expandir o conteúdo editorial, organizando eventos e 
elaborando debates e publicações extras”, resume Ilan 
Kow, editor-chefe de Publicações. 
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, um cientista vietnamita e um japonês 
confirmaram esta semana que o extrato da folha de 
papaia mostrou-se eficaz no combate ao câncer.

Essa é uma boa nova, com outra boa informa-
ção: o Brasil é o maior produtor mundial de papaia, 
aquele pequeno mamão, hoje presente à mesa, com 
uma dos mais saudáveis complementos alimentares, 
isto é, a sobremesa. A produção da fruta aqui chega 
a 1,6 mil toneladas.

Com o nome científico de Carica papaya, a po-
pular fruta, cultivada de norte a sul do Brasil, tem sido 
usada contra uma série de doenças. Originária do sul 
do México, a papaia espalhou-se rapidamente por to-
dos os países tropicais. 

A descoberta das propriedades medicinais da 
folha da papaia indica que dela podem ser extraídos 
componentes ativos capazes de aumentar o poder an-
tioxidante do sangue e reduzir o nível de lipídios.

As pesquisas da dupla de cientistas, um japonês 
e um vietnamita são registradas na edição de hoje do 
Correio Braziliense (Suplemento Saúde), em reporta-
gem bem didática do jornalista Rodrigo Craveiro.

As descobertas dessas propriedades da folha de 
papaia começaram quando o vietnamita Nam Dang re-
solveu tirar a prova dos nove, baseado em relatos de 
pacientes que tinham câncer. Dang é hoje hematolo-
gista e oncologista da Universidade da Flórida.

De tanto ouvir falar nos poderes da planta, Dang 
resolveu trabalhar em parceria com outro pesquisador, o 
japonês Chicao Morimoto, professor e diretor do Instituto 
de Imunologia Clínica da Universidade de Tóquio.

As investigações in vitro dos dois revelaram que 
o chá da folha de papaia tem alguma atividade contra 
a proliferação de várias células de câncer, além de 
ação imunomoduladora.

Os dois pesquisadores expuseram 10 diferentes 
tipos de células de câncer humano a quatro concen-
trações distintas de extrato de papaia. A matéria de 
Rodrigo Craveiro acrescenta: “Ao medirem o efeito 24 
horas depois, perceberam que a papaia desacelerou 
o crescimento dos tumores em todos os casos. Mori-
moto conta que sua equipe realizou estudos de acom-
panhamento de pacientes e percebeu a eficácia do 
chá n o combate aos tumores de estômago, pulmões, 
pâncreas, fígado, mamas, ovários e do glioma (câncer 
que ataca o sistema nervoso central.”

Encerro, congratulando-me com os dois cientis-
tas e, também com o jornalista Rodrigo Craveiro, pela 
divulgação das pesquisas no Caderno “Saúde” (do 
Correio Braziliense), conduzido pela jornalista Ana 
Paula Macedo, sua editora.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a falta de temperança leva ao des-
tempero, inaceitável em qualquer situação. E se essa 
é a tônica ou a postura de uma nação, não se sabe 
aonde ela pode chegar. Sem dúvida, chegará com a 
sua imagem arranhada perante o mundo.

Será essa a imagem que queremos para o Brasil? 
Não!, decididamente não! Duas vezes não. Só que o 
Governo, em seu habitual destampatório, saiu-se com 
uma inusitada e inaceitável comparação de presos 
comuns em São Paulo, portanto no Brasil, e presos 
políticos em Cuba.

A posição brasileira está nas manchetes dos 
principais jornais.

“Lula faz defesa de Justiça cubana
e compara preso político a criminoso
Presidente brasileiro rejeita recurso da greve de 

fome no mesmo dia em que dissidentes apelam por 
mediação.”

A infeliz declaração, é bom mencionar, foi feita 
no exato dia em que um grupo de dissidentes comu-
nistas, em Cuba, pediu ao Presidente brasileiro que 
intercedesse pela libertação de 20 presos políticos, 
entre eles o jornalista Guillermo Fariña.

Ele, como os demais dissidentes, foi preso por 
nada. A esperança desses presos era eventual ação 
do Governo brasileiro, para atuar como mediador. O 
que eles queriam: que o Presidente atuasse como me-
diador, em favor da libertação dos presos. 

Textualmente, disseram os dissidentes:
“(...)Acreditamos que o Senhor pode interceder 

ante o Governo de Cuba para pôr fim a uma situação 
que ofusca os esforços de criar uma autêntica comu-
nidade de Estados latino-americanos e caribenhos 
centrada nos direitos de seus cidadãos.”

A negativa, a que se seguiu a frase infeliz do Pre-
sidente, tem a mesma conotação da conhecida frase: 
Foi buscar lã e saiu tosquiado.

O movimento dos dissidentes, que resultou no pe-
dido ao Governo brasileiro começou logo após a morte 
do pedreiro Orlando Zapata, ocorrida no mesmo dia em 
que Lula chegou a Havana para uma visita oficial. 

Diz o noticiário:
“(...) Após pressões, o Presidente lamentou a 

morte do preso político, sem no entanto condenar a 
situação dos direitos humanos na ilha.Dias antes, os 
dissidentes também haviam enviado um carta pedin-
do a intervenção do Presidente brasileiro para obter a 
libertação dos presos e impedir a morte de Zapata. Na 
ocasião, o Presidente brasileiro disse que não havia 
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recebido nenhum documento, que, a seu ver, deveria 
ser protocolizado.”

A solicitação feita agora também não foi atendida. 
Ao contrário, o Presidente brasileiro pediu “respeito às 
determinações da Justiça cubana nos casos relaciona-
dos à detenção de opositores. E foi além: comparou os 
presos políticos da ilha a criminosos comuns.”

No jornal Washington Post de hoje, um artigo 
de Nik Steinberg, pesquisador de direitos humanos, 
explica:

“EM CUBA, BASTA A SUSPEITA”
Ali, segundo o artigo, vigora a chamada “Lei de 

Periculosidade”, que autoriza as autoridades a prender 
pessoas que não cometeram nenhum crime.

Explica ainda o articulista:
“(...) Pela Lei da Periculosidade, para prender 

basta a suspeita de que as pessoas poderiam come-
ter crimes no futuro.”

No Brasil, o jornalista Reinaldo Azevedo, em seu 
blog editado hoje, refere-se a este trecho da precipita-
da fala do Presidente:

“Temos de respeitar a determinação da Justiça 
e do governo cubanos de prender as pessoas em fun-
ção da legislação de Cuba, como quero que respeitem 
a do Brasil”.

Para o jornalista, esta “É a forma que a “autode-
terminação dos povos” tomou no discurso de Lula. A 
questão nada irrelevante é que este “respeito” impli-
ca mais do que a convivência pacífica com uma tira-
nia: implica mesmo a sua defesa. Eis o governo que 
anseia por um assento permanente no Conselho de 
Segurança da ONU. Resisto sempre a apelar aos ex-
tremos da ignomínia quando analiso a fala e a ação 
de políticos contemporâneos porque, diante daqueles, 
as barbaridades ora perpetradas acabam parecendo 
menores. Mas, nesse caso, acho pertinente porque 
Lula expressa o que parece ser um norte moral de 
seu governo. E isso explica o seu apoio incondicional 
ao Irã, por exemplo.”

Srªs e Srs. Senadores, a colocação que as man-
chetes dos principais jornais do País estampa revela, no 
mínimo, um ato desastroso. Por isso, estou anexando o 
noticiário a respeito a esse pronunciamento, pelo que 
são incluídas neste pronunciamento, em anexos.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Em Cuba, basta a suspeita
Pela lei de ‘periculosidade’, as autoridades pren-

dem pessoas que não cometeram nenhum crime 

THE WASHINGTON POST
Clique. E depois, silêncio. Era o som que eu te-

mia em minhas ligações para Cuba. Quando eu reunia 
testemunhos de parentes de presos políticos, nunca 
sabia o significado da interrupção abrupta de um te-
lefonema. Teriam os serviços de inteligência cubanos 
cortado a linha, ou era apenas a precariedade do sis-
tema telefônico? Eu tornava a ligar imediatamente, 
com freqüência recebendo um sinal de ocupado ou 
uma mensagem gravada dizendo que o número estava 
fora de serviço. Se descobria o que havia acontecido, 
era, em geral, dias ou semanas depois.

“Um vizinho apareceu para me vigiar, alguém 
suspeito.” “Não sei, meu telefone parou de funcio-
nar.” Durante meses eu fiz – e perdi – essas ligações. 
Como Cuba não permite visitas de grupos de direitos 
humanos, somos obrigados a reunir informações por 
entrevistas telefônicas, relatórios de grupos locais e as 
raras cópias de sentenças de prisão contrabandeadas 
para fora por parentes visitantes.

Durante quase cinco décadas, Fidel Castro silen-
ciou virtualmente todas as formas de dissidência em 
Cuba, trancafiando quem ousasse criticar seu governo. 
Depois que a saúde debilitada o obrigou a entregar o 
controle a seu irmão em 2006, muitos esperavam que 
a repressão abrandasse. Mas Raúl Castro permitiu 
que as levas de dissidentes detidos no tempo de Fidel 
permanecessem presas. Um deles, Orlando Zapata, 
morreu na semana retrasada após 85 dias de uma 
greve de fome que havia empreendido para protestar 
contra as condições em que era mantido.

Raúl Castro também encarcerou outras levas de 
presos políticos, como Ramón Velásquez, que termi-
nou de cumprir uma pena de 3 anos em janeiro, mas 
foi detido novamente após a morte de Zapata. Falei 
pela primeira vez com a mulher de Ramón, Barbara, 
por telefone há um ano. Ela me contou como, em 10 de 
dezembro de 2006, eles haviam participado com sua 
filha de 18 anos, Rufina, de uma “marcha da dignidade” 
em Cuba para pedir respeito aos direitos humanos e 
liberdade para presos políticos.

Eles marcharam em silêncio, de leste para oes-
te, dormindo nas estradas ou nas casas de pessoas 
que as abrigavam. Ao longo do caminho, a polícia 
os deteve, eles foram atacados e carros chegaram a 
expulsá-los da estrada. Eles continuaram marchando. 
Em janeiro de 2007, a 300 quilômetros do ponto de 
partida, Ramón foi preso. Foi acusado de “periculosi-
dade” e sentenciado a 3 anos de prisão.
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Pela lei de “periculosidade” de Cuba, as autori-
dades podem prender pessoas que não cometerem 
nenhum crime sob a suspeita de que poderiam come-
tê-lo no futuro. Atividades “perigosas incluem distribuir 
copias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
escrever artigos críticos ao governo e tentar formar um 
sindicato independente. Bárbara e eu nos falamos vá-
rias vezes nos meses seguintes sobre suas visitas a 
Ramón na prisão; sobre seu filho René, que cuidava 
dela; e sobre como Rufina fugiu para os EUA após a 
prisão do pai.

Minha organização pediu permissão para visitar 
Cuba, mas nunca recebeu uma resposta. Por fim, resol-
vemos ir de qualquer jeito. Para reduzir ao mínimo os 
riscos, não contamos a ninguém que estávamos indo. 
No meio do ano passado, um colega e eu alugamos 
um carro em Havana e guiamos para leste, realizando 
entrevistas ao longo do caminho.

Quando chegamos à casa de Velásquez, nos 
arredores de Las Tunas, somente René estava lá. Ele 
contou que Bárbara estava voltando de uma visita a Ra-
món na prisão. Nos sentamos numa pequena conzinha 
com chão de terra. René nos contou que não estivera 
para casa e descobriu a frase “Morte aos vermes da 
casa 58”, o endereço de sua família, pichado no ponto 
de ônibus próximo. Uma semana depois, foi demitido 
de seu emprego no hospital. Membros do “comitê de 
defesa revolucionária” local – a associação de bairro 
conectada ao Partido Comunista – o Insultaram na rua 
e tentaram provocá-lo para uma briga.

Um homem foi designado para vigiar Velásquez 
e à sua mãe. A namorada de René e os amigos pa-
raram de falar com ele. “É como ter alguém com uma 
bota plantada bem no meio do meu peito e aplicando 
tanta pressão que eu mal consigo respirar”, nos dis-
se René.

Não demorou para Bárbara chegar de sua via-
gem de cinco horas. Exausta, ela falou durante alguns 
minutos e foi se deitar. Quando partimos, René insistiu 
para nos acompanhar até nosso carro. Seguimos pela 
rua, passando por vizinhos, que olhavam fixamente, 
e pelo homem na esquina, que saiu em nosso encal-
ço alguns passos atrás. Quando chegamos ao carro, 
René pediu para passar uma mensagem a sua irmã, 
com quem ele não falava havia meses: “Digam-lhe que 
estamos bem – para não se preocupar.” Olhei pelo re-
trovisor. René caminhava para casa, passando pelo 
olhar vigilante de seus vizinhos.

Tradução de Celso M. Paciornik

*Nik Steinberg é pesquisador da divisão para as Américas da Hu-
man Rights Watch

Lula faz defesa de Justiça cubana e compara pre-
so político a criminoso

Presidente brasileiro rejeita recurso da greve de 
fome no mesmo dia em que dissidentes apelam por 
mediação

BRASÍLIA
O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, 

pediu ontem respeito às determinações da Justiça cuba-
na nos casos relacionados à detenção de opositores 
e comparou os presos políticos da ilha a criminosos 
comuns. As declarações foram feitas no dia em que 
um grupo de dissidentes do regime comunista pediu 
a Lula que interceda pela libertação de 20 presos po-
líticos. Entre os dissidentes que fizeram o apelo está 
o jornalista Guillermo Farinas, há 13 dias em greve 
de fome para chamar atenção para o problema (mais 
informações nesta página).

Temos de respeitar a determinação fa Justiça e 
do governo cubano, de prender as pessoas em função 
da lei de Cuba, assim como quero que respeitem o 
Brasil, disse Lula em entrevista à agência de notícias 
Associated Press.

Gostaria que não houvesse (a detenção de pre-
sos políticos), mas não posso questionar as razões 
pelas quais Cuba os deteve, como tampouco quero 
que Cuba questione as razões pelas quais há pessoas 
presas no Brasil, acrescentou.

O presidente brasileiro também contestou o mé-
todo usando por dissidentes cubanos para pressionar 
o governo: parar de se alimentar. Em fevereiro, o preso 
político cubano Orlando Zapata Tamayo morreu após 
passar 85 dias em greve de fome. A morte do preso 
político – a primeira na ilha em 40 anos – coincidiu 
com a chegada de Lula a Havana, mas o brasileiro 
silenciou sobre o episódio.

“Greve de fome não pode ser utilizada como um 
pretexto de direitos humanos para libertar pessoas, 
afirmou o líder brasileiro. Imagine se todos os bandidos 
que estão presos em São Paulo entrassem em gre-
ve de fome e pedissem libertação. Lula lembrou que, 
quando era líder sindical, fez greve de fome contra a 
ditadura militar (1964-1985), mas classificou a  prática 
como insanidade”.

Para o cientista político José Augusto Guilhon de 
Albuquerque, da USP, o apoio de Lula ao sistema judi-
ciário cubano é incoerente com medidas tomadas por 
seu governo recentemente. Lula diz que não se pode 
contestar as decisões da Justiça cubana, mas seu go-
verno não se importou em contestar a Justiça da Itália, 
se opondo á extradição de Cesare Battisti. E se opôs 
á decisão da Justiça hondurenha sobre o afastamento 
de Manuel Zelaya, afirmou Guilhon ao Estado. Ele diz 
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que também não faz sentido o presidente comparar 
presos políticos com criminosos comuns: Lula, como 
ex-preso político, sabe muito bem a diferença.

Em 2003, Cuba prendeu 75 dissidentes, entre 
jornalistas e membros de ONGs. Na época as prisões 

causaram comoção internacional. Desde então, alguns 
presos políticos que estavam mal de saúde foram soltos, 
mas só deste mais de 50 ainda estão nos insalubres 
centro de detenção da ilha.

Colaborou Ruth Costas.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos agora, como orador inscrito, Eduardo Su-
plicy, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo.

Enquanto ele chega, leio uma correspondência 
que a Mesa recebe. 

Setenta anos de Rotary Club de Parnaíba a ser-
viço da história. Finalmente, com todas as fotos histó-
ricas do clube, depoimentos e artigos cuidadosamente 
reunidos, que poderão ser apreciados por rotaryanos 
e amigos da família Rotary. O livro Setenta Anos a 
Serviço da História, com 128 páginas, foi lançado na 
terça-feira, dia 16 de março, às 19 horas e 30 minutos, 
no SESC Avenida.

Na ocasião, também foram entregues títulos de 
sócios honorários para Maurício Machado e Valdeci 
Cavalcanti – o Rotary Club de Parnaíba ao qual per-
tenci e do qual também sou sócio honorário.

Com a palavra o nosso Senador de São Paulo 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, considero importante voltar aqui a 
examinar um dos temas que, volta e meia e desde o 
início de 2000, tenho tratado na Casa. Refiro-me ao 
apelo dos produtores de suco de laranja do Estado 
de São Paulo – são muitos –, no sentido de evitar que 
haja um processo de concentração com repercussões 
negativas para os produtores de laranja, para os que 
trabalham na cultura da laranja, os trabalhadores, e 
que muitas vezes acabam criando situações muito di-
fíceis em função da tendência das grandes empresas 
produtoras de suco de laranja atuarem em cartel.

Ora, Sr. Presidente, desde então, tivemos aqui 
e também em alguns lugares no interior de São Paulo 
inúmeras audiências, seja da parte da Associação dos 
Produtores de Laranja do Estado de São Paulo, seja 
também com a participação da sociedade rural brasileira 
dos mais diversos produtores e com a participação dos 
diretores das empresas de suco de laranja, ainda que, 
por vezes, tivéssemos dificuldades para que viessem 
os diretores dessas grandes empresas produtoras de 
suco a atender ao convite para as audiências públicas 
promovidas, seja em reuniões no interior do Estado de 
São Paulo, em diversas cidades, seja também aqui no 
âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos.

Pois bem. O meu objetivo sempre foi o de procu-
rar reverter o movimento de concentração no setor e 
instar os órgãos do Sistema Brasileiro da Concorrência 
a investigar as denúncias de formação de cartel no se-
tor, movimento orquestrado de definição dos preços de 
compra da fruta produzida pelos pequenos e médios 
produtores, sobretudo. A despeito desses esforços e 
dos órgãos de defesa da concorrência, os resultados 

não têm sido suficientemente satisfatórios: a concen-
tração e a verticalização, muitas vezes, avançaram, 
intensificaram-se.

Atualmente, quatro grupos econômicos centra-
lizam o processamento do suco de laranja: a Cutrale, 
a Citrosuco, a Citrovita e Louis Dreyfus.

Segundo a Associação dos Produtores de Laran-
ja, a Associtrus, as empresas processadoras detinham 
menos de 600 mil pés de laranja nos anos 70. Hoje, 
esse número está próximo de 50 milhões de pés de 
laranja. As mesmas empresas continuam adquirindo 
fazendas e plantam cerca de dois milhões e meio de 
árvores por ano. No Estado de São Paulo, estima-se 
que 50% das frutas destinadas ao processamento 
são produzidas em propriedades da própria indústria 
produtora de suco de laranja. Isso atribui a esses com-
pradores um elevado poder na fixação dos preços de 
aquisição dos produtos.

As hipóteses acerca da possível cartelização da 
citricultura paulista assumem agora contornos mais 
precisos. A Folha de S.Paulo, de 15 de março, publi-
cou entrevista de um ex-diretor de uma das empresas 
de suco de laranja, que revela detalhes do modo pelo 
qual as empresas processadoras da fruta in natura 
orquestravam a definição do preço a ser pago aos 
produtores e a definição de preço para a venda do 
suco no exterior.

O Sr. Dino Tofini responde à questão da Folha 
de S.Paulo:

FOLHA – Quem teve a ideia de formar 
e quando começou o cartel na indústria de 
suco de laranja?

DINO TOFINI – A ideia foi de José Luis 
Cutrale [sócio-proprietário da Cutrale] no início 
da década de 90. Ele chamou as indústrias do 
setor para fazer uma composição com o obje-
tivo de comprar a laranja por um preço mais 
acessível para a indústria. 

FOLHA – Qual era o objetivo? 
TOFINI – Era jogar todo o ônus possível 

do negócio para o agricultor, permitir a compra 
da matéria prima em condições que o cartel 
determinasse. O problema foi tão sério que 
matou a citricultura paulista.

FOLHA – Quem participava das reuniões 
para tratar do cartel?

TOFINI – Só os donos das empresas e os 
executivos mais importantes, os seniores.

FOLHA – Onde eram as reuniões?
TOFINI – Na Abecitrus, que era a asso-

ciação do setor, e comandada por Ademerval 
Garcia. A capacidade de moagem dessas in-
dústrias era três a quatro vezes maior do que 
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a capacidade da safra brasileira. A Citrosuco 
sozinha era capaz de moer um terço da safra 
brasileira, de 300 milhões de caixas por ano. 
Era e ainda é um negócio gigante, de bilhões 
de dólares.

FOLHA – Como foi feito o acordo?
TOFINI – Nós nos reuníamos todas as 

quartas-feiras e aí decidíamos quem ia com-
prar de quem, de qual produtor. Cada indústria 
tinha o seu quintal. Dividimos o Estado de São 
Paulo em vários quintais e ninguém podia se 
meter no quintal do outro. O quintal da Cutra-
le era praticamente todo o Estado. A Citrovita 
ficava mais com a região de Matão. Nós, com 
a região de Limeira. O meu quintal tinha cerca 
de 250 a 300 citricultores. O combinado, na 
época, era pagar de US$3,20 pela caixa de 
laranja (de 40,8 quilos). 

FOLHA – Esse acerto de divisão de pro-
dutores era colocado no papel?

TOFINI – Não, era verbal. E quem não 
respeitava o quintal do vizinho sofria repre-
sálias.

FOLHA – Qual era a represália feita a 
quem não quisesse participa do suposto car-
tel?

DINO TOFINI – Levantar o preço da fruta 
a níveis absurdos para que o empresário não 
pudesse comprar a laranja.

FOLHA – O senhor concordou com essa 
prática na época?

TOFINI – Não só concordei como também 
trabalhei a favor, porque era muito interessante 
para mim como industrial. 

E por aí segue. 

É importante aqui relatar, Sr. Presidente, e eu 
vou pedir que seja transcrita na íntegra essa entrevis-
ta, mas ainda hoje o jornal Valor Econômico tem uma 
matéria de primeira página que relata que a Citrosuco 
e a Citrovita costuram a integração de suas operações. 
Diz a matéria de Fernando Lopes, Nelson Niero, Fran-
cisco Góes e Paulo de Tarso Lyra, que 

Os grupos Fischer e Votorantim negociam 
unir suas operações no segmento do suco de 
laranja, onde atuam por meio das empresas 
Citrosuco e Citrovita, respectivamente. Fontes 
gabaritadas deste mercado afirmam que há 
conversações em curso e que elas avançaram 
nos dois últimos meses. Procuradas, a Citrovita 
afirmou que não comenta rumores de mercado 
e a Citrosuco não se pronunciou. 

O Valor apurou que o plano envolve todo o negó-
cio de suco das empresas, incluindo fábricas, estrutu-
ra logística e pomares de laranja em produção ou em 
desenvolvimento nas fazendas próprias de ambas. As 
terras em si não estão no pacote.

Sr. Presidente, eu acho também importante que 
esta matéria possa ser aqui colocada, e peço a gen-
tileza de que seja transcrita como parte de meu pro-
nunciamento.

Hoje, a Secretaria de Direito Econômico avançou 
numa nova fase de investigações com respeito às em-
presas de suco de laranja.

A Secretaria hoje – estava previsto para hoje de 
manhã, segundo o que o Presidente do Cade, Arthur 
Badin, me informou ontem – iria deslacrar os dados da 
empresa Citrovita, investigada pela Operação Fanta, 
da Polícia Federal, realizada em 2006. O Diário Oficial 
também vai trazer o nome do empresário Dino Tofini, 
da Citrus, como parte integrante de uma nova linha de 
investigações sobre o tema.

Espero, Sr. Presidente, que a Secretaria de Direi-
to Econômico e o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica, o Cade, possam, de uma forma isenta, fa-
zer a averiguação dessa evolução e possam responder 
aquilo que significa a defesa dos interesses do sistema 
de concorrência, a defesa dos produtores de laranja de 
todo o Brasil, inclusive o Estado de São Paulo.

Assinalo que Fátima Fernandes e Claudia Rolli 
são as jornalistas da Folha de S.Paulo que entrevis-
taram Dino Tofini.

Assim, Sr. Presidente, constitui dever de todos 
nós, Senadores, em especial da Comissão de Assun-
tos Econômicos, acompanhar, ressaltar, sugerir à Se-
cretaria de Direito Econômico e ao Cade que acompa-
nhem de perto e evitem as situações de concentração 
de poder econômico.

Inclusive, cabe ressaltar, é possível que no Cade 
haja um número de conselheiros que estejam impedi-
dos de analisar situações de empresa de suco de la-
ranja por terem, de alguma forma, ligações com essas 
empresas. Isso também deve ser objeto de atenção da 
Comissão de Assuntos Econômicos, para que possa 
haver a devida isenção por parte desses órgãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno)

A crise e a cartelização da citricultura paulista
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
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Volto à tribuna desta Casa, para tratar de um 
tema que acompanho de perto desde 2000: a crise da 
citricultura paulista. Nos últimos 19 anos, tenho feito 
diversos alertas acerca dos malefícios que a concen-
tração do setor produtor de suco de laranja iria pro-
vocar nos pequenos e médios produtores, bem como 
nos trabalhadores agrícolas e nas indústrias.

Meu objetivo sempre foi o de reverter o movimento 
da concentração no setor e instar os órgãos do Sistema 
Brasileiro da Concorrência a investigar as denúncias de 
formação de um cartel no setor, movimento orquestrado 
de definição dos preços de compra de fruta produzidas 
pelos pequenos e médios produtores.

No entanto, a despeito dos meus esforços e dos 
órgãos de defesa da concorrência, os resultados não 
foram satisfatórios: a concentração e a verticalização, 
intensificaram-se: quatro grupos econômicos centra-
lizam o processamento do suco de laranja: Cutrale, 
Citrosuco, Citrovita e Louis Dreyfus.

Ademais, segundo a Associtrus, as empresas 
processadoras detinham menos de 600 mil pés de 
laranja nos anos 70; hoje esse número está próximo 
de 50 milhões. As mesmas continuam adquirindo fa-
zendas e plantando cerca de 2,5 milhões de árvores 
por ano. No estado de São Paulo, estima-se que 50% 
das frutas destinadas ao processamento são produ-
zidas em propriedades da própria indústria produtora 
de suco de laranja. Isso atribuía esses compradores, 
um elevado poder na fixação dos preços de aquisição 
dos produtos.

Acredito que as hipóteses acerca da possível car-
telização da citricultura paulista, agora, assume con-
tornos mais precisos. O jornal Folha de S.Paulo, de 
15 de março, publicou entrevista de um ex-fabricante 
de suco de laranja e produtor da fruta, que revela de-
talhes do modo pelo qual as empresas processadoras 
da fruta in natura orquestravam a definição do preço a 
ser pago aos produtores e a definição de preços para 
a venda do suco no exterior.

FOLHA – Quem teve a idéia de formar e quando 
começou o cartel na indústria do suco de laranja?

Dino Tofini – A idéia foi do José Luís Cutrale 
(sócio-proprietário da Cutrale), no início da década 
de 90. Ele chamou as indústrias do setor para fazer 
uma composição, com o objetivo de comprar a laranja 
por um preço mais acessível para a indústria. Era um 
negócio cruel.

FOLHA – Qual era o objetivo?
Tofini – Era jogar todo o ônus possível do negócio 

para o agricultor, permitir a compra da matéria-prima 
em condições que o cartel determinasse. O problema 
foi tão sério que matou a citricultura paulista.

FOLHA – Quem participou das reuniões para 
tratar do cartel?

Tofini – Só os donos das empresas ou os execu-
tivos mais importantes, os seniores.

FOLHA – Onde eram as reuniões?
Tofini – Na Abecitrus, que era a associação do 

setor, e comandada por Ademerval Garcia. A capaci-
dade de moagem dessas indústrias era três a quatro 
vezes maior do que a capacidade da safra brasileira. 
A Citrosuco sozinha era capaz de mover um terço da 
safra brasileira, de 300 milhões de caixas por ano. Era 
e ainda é um negócio gigante, de bilhões de dólares.

FOLHA – Como foi feito o acerto?
Tofini – Nós nos reuníamos todas as quartas-feiras 

e aí decidíamos quem ia comprar de quem, de qual 
produtor. Cada indústria tinha o seu quintal. Dividimos 
o Estado de São Paulo em vários quintais e ninguém 
podia se meter no quintal do outro. O quintal da Cutrale 
era praticamente todo o Estado. A Citrovita ficava mais 
com a região de Matão. Nós, com a região de Limeira. 
O meu quintal tinha cerca de 250 a 300 citricultores. O 
combinado, na época, era pagar US$3,20 pela caixa 
de laranja (40,8 quilos).

FOLHA – Esse acerto de divisão de produtores 
era colocado no papel?

Tofini – Não, era verbal. E quem não respeitava 
o quintal do vizinho sofria represálias.

FOLHA – Qual era a represália feita a quem não 
quisesse participar do supostos cartel?

Dino Tofini – Levantar o preço da fruta a níveis 
absurdos para que o empresário (indústria) não pu-
desse comprar a laranja.

FOLHA – O Sr. Concordou com essa prática na 
época?

Tofini – Não só concordei como também traba-
lhei a favor, porque era muito interessante para mim 
como industrial.

FOLHA – Quanto  o Sr. Ganhou com o suposto 
cartel no setor?

TOFINI – O que ganhei foi a disponibilidade de 
ter o produto. A minha empresa na época foi benefi-
ciada, sim. Se eu não cumprisse o acordo, teria que 
brigar com o Cutrale, por exemplo. Eu oferecia um 
preço para o produtor, e ele oferecia mais, era um a 
guerra total.

FOLHA – O Sr. Acha que as indústrias que parti-
ciparam do suposto cartel devem ser punidas?

TOFINI – É justo que elas sejam punidas. O cartel 
precisa acabar em benefício do Brasil, se é que ainda 
há tempo para isso.

FOLHA – O cartel existe até hoje?
TOFINI – O cartel permanece até hoje, não há 

dúvida. Não tem mais as tradicionais reuniões às quar-
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tas-feiras, mas eles se falam às quintas-feiras, às sex-
tas-feiras. Eles se falam muito, o conceito do cartel se 
mantém vivo, já está incutido no sistema da indústria 
de suco.

FOLHA – Como o Sr. Sabe disso, já que não está 
mais no setor?

TOFINI – Depois que vendi a empresa, nós con-
tinuamos com a produção de laranja. Tínhamos con-
trato com a Cargil e foi interrompido justamente por 
discordar de preços que a empresa queria nos pagar. 
Tive de refazer contrato para vender a laranja por preço 
menor e engolir o prejuízo. Essa situação resultou em 
uma ação movemos hoje contra a Cargill.

FOLHA – O suposto cartel também ocorria para 
definir preços para a venda do suco no exterior?

TOFINI – Sim, o cartel atuava tanto no mercado 
interno como no externo. A venda do suco lá fora era 
só para quem o cartel quisesse. Eles faturam horro-
res na Bolsa Mercantil de Nova York porque o cartel 
tem todas as informações. Quando o preço cai, eles 
retiram 800 mil toneladas de suco do mercado e os 
preços voltam a subir.

FOLHA – A SDE investiga o setor desde 2006, 
quando houve a operação fanta técnicos da sde poli-
ciais federais cumpriram mandato de busca e apreen-
são de docuemntos em indústria de suco de laranja). 
Há demora nas investigações?

TOFINI – Acho que as investigações estão ca-
minhando tanto que os Cutrale já nem moram mais 
n Brasil.

FOLHA – As indústrias de suco tem ‘offshore” (em-
presa que funciona em paraíso fiscal) fora do Brasil?

TOFINI – Todos os fabricantes de suco têm 
“offshore” para administrar os recursos financeiros 
que sobram. Uma empresa não consegue no merca-
do externo sem ter estrutura interna. Essas indústrias 
têm bilhões de dólares lá fora.

FOLHA – O Ministério Público de SP enviou do-
cumento ao Departamento de Justiça americano para 
que os EUA também investiguem as empresas que ex-
portam suco para lá. Eles devem investigar o setor?

TOFINI – Devem e vão abrir uma auditoria, tenho 
certeza. E isso vai “embananar” todo o setor no país. 
O Brasil será punido.

Avalio que este relato feito por um ex-empresário 
do setor do suco de laranja é de extrema gravidade, 
uma vez que apresenta fartos indícios da existência 
de crimes contra a ordem econômica, que devem ser 
investigados pelo Ministério Público, pelo CADE e pela 
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justi-
ça. Acusações desta natureza devem ser apuradas com 
todo rigor, pois, caso comprovadas, ensejaram malefí-
cios para as famílias dos pequenos e médios produto-
res de laranjas de São Paulo e de todo o Brasil.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª será atendido, nos termos regimentais.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Antes de lhe conceder a palavra pela ordem, eu 
gostaria de fazer um comunicado a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos De-
putados, o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2010 
(nº 5.186/2010, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre 
desporto; revoga a Lei nº 6.354, de 2 de setembro de 
1976; e dá outras providências.

O projeto vai às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, de Assuntos Econômicos, de Assuntos 
Sociais; e de Educação, Cultura e Esporte.

É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Pela ordem, com a palavra, o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeiro 
a V. Exª e à Casa os seguintes votos de aplauso: ao 
Município e aos habitantes de Santo Antônio do Içá 
pelo transcurso do seu aniversário de criação, ocorrido 
no dia 13 de março de 2010.

Solicito que esse voto seja levado ao conhecimen-
to do Prefeito Antunes Bitar Ruas e, por seu intermédio, 
ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Câmara Municipal, 
aos Vereadores, às autoridades locais e, obviamente, 
especialmente, à população do Município.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, voto de aplauso 
ao povo do Município de Maraã, situado na microrre-
gião do Japurá, Estado do Amazonas, que comemora 
seu aniversário no dia 15 de março de 2010.

Peço que o voto seja levado ao conhecimento 
do Prefeito Dilmar Santos Ávila e, por seu intermédio, 
ao Vice-Prefeito, ao Presidente da Câmara, aos Ve-
readores, às autoridades locais e, especialmente, à 
população do Município.

Ainda ao Conselho Regional de Contabilidade 
do Amazonas e a todos os seus integrantes, pelo 60º 
aniversário de criação, ocorrido no dia 4 de março de 
2010.

Que esse voto seja levado ao conhecimento do 
Presidente do Conselho, Contador Julio Ramon Mar-
chiore Teixeira e, por seu intermédio, aos demais mem-
bros do órgão: Contadora Jeanne Carmem Luzeiro 
Figueira, Vice-Presidente de Administração; Contador 
Carlos Alberto Marques de Azevedo, Vice-Presidente 
de Controle Interno; Técnico em Contabilidade Amé-
rico Corrêa da Silva, Vice-Presidente de Registro; 
Contador Ailton dos Santos Pinheiro, Vice-Presidente 
de Fiscalização, Ética e Disciplina; Contador Marcos 
Eduardo Costa Pimentel, Vice-Presidente de Desen-
volvimento Profissional. Votos que são extensivos a 
todos os Contadores e Técnicos em Contabilidade no 
meu Estado.

Ainda, à jovenzinha Laura Corrêa Cavalcante 
Leite, minha conterrânea, de apenas 14 anos, pela 
sua estreia como escritora com o Livro Belas Árvo-
res, versando sobre as belezas da nossa Região, em 
linguagem simples, mas com enredo já bastante so-
fisticado para a idade dela.

E, ainda, Sr. Presidente, à equipe de Jiu-Jitsu 
do SESI do Amazonas pela conquista do ouro no 8º 
Amazon Open, promovido pela Federação Amazonen-
se da modalidade.

Muito obrigado, Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Com a palavra, o brilhante e atuante Senador 
pelo Estado do Piauí, pela Liderança do PSC, Sena-
dor Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Senador Geovani Borges, que 
preside esta sessão de 16 de março, Parlamentares 
presentes, brasileiras e brasileiros aqui no plenário 
do Senado da República e os que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado.

Senador Geovani Borges, eu represento o Partido 
Social Cristão. Meu nome é Francisco. Não é Mão San-
ta, não. Eu sou filho de mãe santa. Mãos que, guiadas 
por Deus, salvavam um aqui, outro acolá, no meu tem-
plo de trabalho que era uma sala de cirurgia da Santa 
Casa em Parnaíba, no Piauí. Mas a minha mãe era 
Terceira Franciscana, Senador Suplicy, de São Paulo! 
Minha mãe, Terceira Franciscana, ela me ensinou uma 
verdade que eu quero passar ao Luiz Inácio. Eu sei que 
a mãe do Luiz Inácio era uma pessoa fabulosa e tal, 
mas a minha Terceira Franciscana, ela dizia, Suplicy... 
Ô Suplicy! Atentai bem, Suplicy! Ela dizia assim: a ca-
ridade para ser boa começa com os de casa.

Geovani Borges, a caridade, para ser boa, co-
meça com os de casa. Que bacana!

Brasília, 11. 09. 2007. “Brasil perdoa 1 bilhão em 
dívida externa. País consegue desconto do débito das 
nações pobres como forma de ajudá-las a alcançar os 
objetivos do milênio no prazo previsto.” Para a África 
foram praticamente 932 milhões e para outros países, 
322 milhões. Dá mais de 1,2 bilhão. Muito bom o nos-
so Presidente da República. Mas entre Luiz Inácio e 
minha mãe fico com minha mãe. Terceira Franciscana, 
um santa, está no céu. Senador Roberto Cavalcanti, a 
caridade, para ser boa, começa com os de casa.

Atentai bem! Por que o Senador da República, 
nós – e eu que aqui lidero o Partido Social Cristão – 
obstruímos essa medida provisória? O que nós pedi-
mos? Pedimos ao Governo, ao Ministro Mantega, ou 
manteiga, que tenha sensibilidade para com os pobres. 
Conheço essa gente de banco. Esse povo, quanto maior 
é o banco, quanto mais ele tenha dado, só conhece os 
office-boys. O Bird, o BID, o Banco Mundial, o Banco de 
Londres, nunca viram um pobre, um homem do campo, 
não. Eu conheço essa gente, viu, Suplicy!

Então eu quero dizer: bonito, o Luiz Inácio aqui... 
O Brasil perdoou R$1 bilhão e 250 milhões de dívidas 
de países pobres. Muito bom!

E o que nós pedimos? Os nossos homens do 
campo estão lascados mesmo. Eu conheço. Está vendo, 
Suplicy? Isso tudo é mentira. Essa fantasia do Gover-
no de vocês... Eu fui prefeitinho, eu fui Governador... 
Interessante... Roberto Cavalcanti, eu me lembro de 
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que nos anos 80 – aí está o Itamar Feitosa – era Go-
vernador Lucídio Portella, irmão do Petrônio, eu era 
Líder, com o Tapety, do Governo dele. O Lucídio não 
gostava – está ouvindo, ô, Líder do PSDB, Arthur Vir-
gílio, Líder maior da história do Amazonas? – de ir 
às inaugurações, ele me mandava inaugurar energia 
elétrica nas fazendas, isso nos anos 80. Está ouvindo, 
Roberto? Era uma festa! Era carneiro, era peru, era 
rio, era tudo... Era uma fartura enorme. Piorou. E eu 
agora... Fui Governador, fui Senador... A gente chega 
ao campo... Olha, Suplicy! A gente chega no campo, 
no semiárido, os pobres estão lascados. Quer dizer, eu 
fiquei mais importante... Quando era Deputado Estadu-
al, representante do Governador, era peru, era galeto, 
era carneiro, era farra, se passava bem.

Mas agora, quando eu vou, estão mais pobres; 
os pratos estão rachados; as cadeiras quebradas; a luz 
cortada, cara como o quê. Estão mais pobres. Estão 
empobrecidos. Roberto Cavalcanti, eu sei que V. Exª 
é empresário e entende muito de dinheiro.

Aí, esse negócio do banco... Ninguém nega a 
bondade de Luiz Inácio. Dizem até que ele é o pai dos 
pobres, mas eu digo que é a mãe dos banqueiros. Aí é 
que está, que tem que se entender. Olha, Suplicy, você 
é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, 
na qual eu também me formei em Gestão Pública. É 
o seguinte: mãe dos banqueiros. Faliu um banco nos 
Estados Unidos, um banco na Inglaterra, um banco na 
Espanha, Santander. Eu pergunto, brasileiros e brasi-
leiras: Qual foi o banco do nosso Brasil que faliu? Não 
existe. Com a “mãe” Luiz Inácio, estão todos bem. E, 
agora, os desgraçados estão tomando as coisinhas dos 
pobres, do pequeno produtor, do pequeno fazendeiro, 
do pequeno homem do campo do Nordeste, do semiá-
rido. Arthur Virgílio, estão tomando a vaquinha, o carro 
de boi, a caminha do casal. Esses banqueiros estão 
executando... Então, o que nós pedimos aqui?

Ó, Luiz Inácio, ó Luiz Inácio, tudo é mentira. Tudo 
é invenção do Goebbles, do Duda. Isso tudo é menti-
ra. Este País vai mal. Pergunte aos aposentados. Este 
Governo rouba aquilo que eles construíram ao longo 
dos anos e que lhes foi tirado e resgatado em um con-
trato para devolver em uma aposentadoria. Os de dez 
salários estão ganhando quatro ou cinco; os de cinco, 
dois. Nunca antes houve tanto suicídio de velhos, ido-
sos, porque eles são honrados, são decentes e são 
dignos. Planejaram seu futuro. Fizeram compromisso 
para estudar, formar os netos, ajudar os filhos, a família, 
comprar seus remédios e agora não podem, porque 
o Governo tira...

Agora, o pobrezinho do campo... Os filhos de 
Lula... Os donos do banco estão executando os pobres 
coitados, tomando os carros de boi, as vaquinhas, as 

camas, as mesas. Essa desgraceira temos que parar 
aqui mesmo. Daí a Oposição obstruir e o PSC está 
com eles. Vou lhe dizer só o que exigimos.

É, Luiz Inácio, V. Exª está errado. Pedro II, culto, 
preparado, estudioso, deixava a coroa, o cetro, e vinha 
ouvir os Senadores da República. V. Exª fica ouvindo 
os aloprados que o rodeiam.

Olha o que exigimos: estender o prazo para rene-
gociação dos débitos originários de crédito rural para 
final deste ano.

Concede fôlego para aqueles que não consegui-
ram por diversos motivos renegociar suas dívidas. Estão 
tomando os carros de boi, a ruralzinha velha, os bodes, 
as cadeiras... Os fazendeiros estão lascados!

Propõe a suspensão das execuções de dívidas, 
durante o ano de 2010, para aqueles que manifestarem 
interesse na renegociação das dívidas. Dá tranqüilida-
de para os produtores em processo de renegociação; 
ficam remidos os débitos originários de crédito rural, 
referentes aos empreendimentos localizados na área 
de atuação da Sudene, cujo valor seja inferior a R$15 
mil (benefício de cunho social mais elevado do que o 
desembolso do Tesouro).

Senador Eduardo Suplicy, que sabe de tudo; é o 
mais esforçado Senador que eu já vi. É o primeiro que 
chega, o último que sai. Trabalha muito! V. Exª sabe 
quanto ganha por mês um aloprado que recebeu um 
DAS-6 do Presidente da República? Eu governei o 
Piauí! Existe o DAS-1, DAS-2, o DAS-3 e o DAS-4. A 
Presidência da República tem a 5 e a 6 – Direção de 
Assessoria Superior.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem conhecimen-
to de quanto ganha um aloprado beneficiado com a 
assinatura do nosso Presidente, para entrar pela porta 
larga, sem concurso, com as facilidades, com DAS-6? 
(Pausa.) Vai me responder o Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tenho 
a convicção, Senador Mão Santa, de que o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, ao designar alguém para uma 
tarefa de responsabilidade, que mereça uma remunera-
ção como a que V. Exª está mencionando, certamente 
espera que essa pessoa trabalhe com muito denodo, 
com muita capacidade e demonstre que o faz. Ela 
continuará a merecer a confiança do Presidente Lula 
se estiver agindo de acordo com o interesse maior da 
população brasileira.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O valor, V. Exª 
não sabe; pois agora vai saber: um DAS-6, brasileiras 
e brasileiros – cerca de cinquenta a sessenta mil en-
traram, por uma assinatura, pela porta larga, aloprado 
ou não aloprado, ele diz que uns que trabalham, mas 
há outros que nós sabemos que não trabalham, que 
não têm o preparo devido, não fizeram concurso – e 
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ganha R$11.848,00. Arthur Virgílio, aprendeu? Onze 
mil! É trabalho, é esforço... E o nosso homem do cam-
po que trabalha desde antes de o sol nascer – ficam 
lá a mulher e o filho... É a luta do homem do campo, 
sofrido e ameaçado agora pelos filhos de Lula, que 
são os banqueiros poderosos deste Brasil.

Aí, estão tomando, Arthur Virgílio, os carros de 
boi, estão tomando os bodes, as vaquinhas, as cadei-
ras, os banquinhos; executando... E sabem quanto é a 
dívida? Inferior a R$15 mil. Um mês de salário de um 
aloprado que entrou sem esforço nenhum no Governo 
Federal! É essa a dívida. Acima de R$15 mil, as dívi-
das serão renegociadas nas mesmas condições. Nós 
queremos para os pequenos.

Dispensa a cobrança de encargos de inadim-
plemento na renegociação dos saldos devedores das 
dívidas dos Fundos Constitucionais.

Agora, atentai bem, Arthur Virgílio! V. Exª é muito 
importante. As Oposições vão conseguir alternância 
de governo – José Serra e Aécio, seja quem for, de-
pende muito de V. Exª, porque foi V. Exª que comandou 
e fortaleceu as Oposições do Brasil. Sabe quanto dá, 
Arthur Virgílio? Sabe quanto dá isso aqui? Um bilhão. 
E está aqui o documento – bota aí – que Sua Excelên-
cia pagou um bilhão e duzentos e cinquenta milhões 
para outros países, para sair na mídia.

E eu fico com minha mãe que disse: “A caridade 
para ser boa começa com os de casa”. Como é que os 
de casa estão tudo... Roberto, que é lá do nosso Nor-
deste, sabe isso. O Cícero também... É praticamente o 
mesmo valor. E não dá para os de casa. Eu estou com 
minha mãe, Luiz Inácio. Minha mãe é santa, é Tercei-
ra, disse: “A caridade para ser boa começa com os de 
casa”. Esses aí dão uma bilhão. Essa sofreguidão, esse 
sofrimento, essa angústia, essa humilhação que estão 
fazendo com os nossos homens do campo... Mas eu 
digo: a ignorância é audaciosa, Geovani.

Olha, Franklin Delano Roosevelt, Presidente do 
maior...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ele foi quatro 
vezes Presidente do maior país do mundo, disse o 
seguinte: “As cidades poderão ser destruídas e elas 
ressurgirão do campo; o campo maltratado, as cidades 
morrerão de fome”. E aí os Estados Unidos são prós-
peros e grandes pela produção de grãos e do campo, 
mas o nosso País está maltratado.

Para terminar, eu diria que um quadro vale por 
dez mil palavras. Olha o Banco do Nordeste: na cidade 
de Ouro Branco, em Alagoas, os líderes que estiveram 
aí me deram os documentos. Tinha um, Arthur Virgí-
lio, que tirou 5 mil reais. Cinco mil reais, no começo 

de 2000. Está devendo 261 mil reais. E tudo o que ele 
tem: um carro velho de boi, uma Rural, tirando a famí-
lia, a Adalgisinha dele, a família que não pode levar, 
não dá 8 mil. Está aqui, é na Agência Ouro Branco, os 
líderes estavam aí.

Tem outro aqui que eles trouxeram. Eles trouxe-
ram um do Banco do Brasil, de um mil que ele tirou e 
deve 15 mil. E o seguinte, o pior é o seguinte, Arthur 
Virgílio, V. Exª que sabe tudo do Itamaraty, mas dinhei-
ro é com Roberto Cavalcanti. Eles pegaram essas dí-
vidas para enganar, para dizer que o Governo é bom 
e criaram uma estrutura que se chama Ativos S/A. 
Nenhuma medida provisória para anistiar, pega mais 
porque eles já venderam. Os bancos já venderam e o 
Ativos diz que não é do banco, que é do Governo, e 
está executando. Olha a malandragem e o sofrimento 
dos pobres! Ativos S/A. O Banco do Brasil já vendeu, 
e o pior, ó Luiz Inácio, ó Luiz Inácio, ó Luiz Inácio, eu 
estou lhe ajudando, o pior é que esses desgraçados se 
juntaram aí com esse Ministério Público, sabe o que é 
que estão fazendo? Estão cortando as aposentadorias 
dos velhinhos. Os velhinhos aposentados, além de os 
executarem, estão cortando as aposentadorias.

O Presidente Sarney me disse que a mãe dele, 
santa Kiola dizia: “Meu filho, não deixe que persigam 
os velhinhos.” É. Santa Kiola. E a minha mãe também 
santa Janete disse: “A caridade para ser boa começa 
de casa.”

Luiz Inácio, Vossa Excelência maltrata os apo-
sentados, os velhinhos enfraquecidos, injustiçados e 
estão destruindo a família, porque o avô é fundamen-
tal para a família.

Basta dizer que o Presidente dos EUA – Arthur 
Virgílio –, Barack Obama, disse: “Olha, eu não sou 
maconheiro porque os meus avós me educaram.” Os 
avós aposentados. Capamos suas aposentadorias. E 
agorinha o velho do campo.

Então, é esse apelo que faço a Deus, à Dona 
Marisa. Afastai, Deus e Dona Marisa, esses aloprados 
que estão a orientar – entre eles, o Mantega – essa 
perseguição aos pobres do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Convidamos o Senador Roberto Cavalcanti de-
pois da oratória do nosso Senador Francisco de Assis 
de Morais Souza, o nosso querido Mão Santa.

Dispõe V. Exª de dez minutos, Senador.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, acho que, pelo Regimento, disponho 
de vinte minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – V. Exª está falando como orador inscrito, não 
é isso?
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Isso.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Então, vamos lá, vamos colocar os vinte minutos, 
a pedido de V. Exª.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – E vou passar a Presidência, devolvendo-a, ao 
grande Senador Mão Santa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 15 de 
março de 1962, John Fitzgerald Kennedy, então Pre-
sidente dos Estados Unidos da América, enviou ao 
Congresso de seu País uma mensagem por meio da 
qual propunha a instituição do Dia Mundial dos Direi-
tos do Consumidor.

Vencedores da Segunda Guerra Mundial e deten-
tores do maior PIB do Planeta, os norte-americanos 
consolidaram, no início dos anos 60, sua fenomenal 
capacidade de produzir riqueza, colocada à prova no 
esforço de guerra da primeira metade dos anos 40.

A capacidade de trabalho dos norte-americanos 
só se equiparava à sua capacidade de consumir. Em-
bora o termo “sociedade de consumo” seja uma qua-
lificação que pode ser utilizada em relação a vários 
Países em várias épocas, é nos Estados Unidos da 
segunda metade do século XX que o termo encontra 
sua aplicação mais perfeita.

Nada mais natural, portanto, que os Estados 
Unidos sejam a fonte de todo o cabedal de direitos do 
consumidor aplicados no mundo moderno.

Os direitos do consumidor delineados na men-
sagem de Kennedy constituem, ainda hoje, os funda-
mentos desse ramo relativamente recente do Direito. 
E o dia 15 de março consolidou-se, com o aval da Or-
ganização das Nações Unidas, como o Dia Mundial 
dos Direitos do Consumidor.

São quatro os direitos fundamentais do consu-
midor, dos quais derivam todos os outros:

– O direito à segurança, que garante ao consu-
midor proteção contra a comercialização de produtos 
que ofereçam perigo a sua vida e a suas saúde;

– O direito à informação, que assegura ao consu-
midor o conhecimento sobre os aspectos mais importan-
tes do serviço ou produto que contrata ou adquire;

– O direito à opção, consubstanciado no combate 
aos monopólios e na proteção aos princípios da livre 
concorrência e da competitividade;

– E o direito de ser ouvido, que estabelece canais 
de comunicação entre o consumidor e as empresas 
que lhe prestam serviços e lhe vendem produtos e en-
tre o consumidor e o Poder Público, que deve levar em 

conta os interesses e as opiniões dos consumidores 
na elaboração das políticas públicas e na regulamen-
tação dessa área.

Portanto, segurança, informação, opção e ser 
ouvido.

O exercício desses direitos e dos demais direitos 
deles derivados já era uma realidade bastante palpá-
vel nos Países do Primeiro Mundo quando o Brasil 
começou a ensaiar uma legislação que defendesse 
os interesses do consumidor brasileiro.

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro 
marco nessa jornada. Em seu artigo 5º, inciso XXXII, 
a Carta Magna determina que “o Estado promoverá, 
na forma da lei, a defesa do consumidor”.

A segunda referência ao consumidor acontece no 
artigo 150, § 5º: “A lei determinará medidas para que os 
consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos 
que incidam sobre mercadorias e serviços”.

Outra referência é feita no artigo 170, em que a 
Constituição brasileira relaciona a defesa do consumi-
dor como um dos nove princípios gerais da atividade 
econômica no Brasil.

Por fim, o artigo 48 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias determinava que o Congresso 
Nacional elaborasse um código de defesa do consu-
midor dentro de 120 dias da promulgação da Cons-
tituição.

Levou mais do que 120 dias, mas o Congresso 
Nacional finalmente promulgou e o Presidente da Re-
pública sancionou a Lei nº 8.078 no dia 11 de setem-
bro de 1990.

Nascia, assim, o novo Código Brasileiro de De-
fesa do Consumidor, um indiscutível divisor de águas 
no que se refere ao tema dos direitos do consumidor 
em nosso País.

O Código de Defesa do Consumidor, para usar 
uma expressão popular, é uma lei que “pegou”. O con-
texto histórico em que o CDC começou a ser aplicado 
no Brasil foi extremamente favorável à sua divulgação 
e consolidação.

Na primeira metade dos anos 90, o Brasil já havia 
deixado, definitivamente, de ser uma sociedade rural. 
As cidades concentravam a maioria da população.

A partir de 1994, com o advento do Plano Real e 
o fim da hiperinflação, o poder aquisitivo do brasileiro 
começou a melhorar progressivamente, o que con-
tribuiu decisivamente para a sedimentação de uma 
sociedade de consumo, processo que continua até 
os dias atuais.

Vale lembrar, igualmente, que os anos 90 foram 
os anos do advento da informatização e do início da 
popularização da Internet. Atualmente, a Internet é um 
fator fundamental quando se quer analisar o mercado 
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consumidor, devido à facilidade proporcionada pela in-
formática no que diz respeito à pesquisa de preços, à 
comunicação entre clientes e empresas, à difusão de 
informações sobre serviços e produtos e ao acesso a 
mercados que pulverizaram as fronteiras nacionais.

Nessas duas décadas de vigência do CDC, o 
balanço que podemos fazer é, de maneira geral, ex-
tremamente positivo.

O Brasil estava maduro para uma lei como a do 
Código de Defesa do Consumidor; a população bra-
sileira abraçou o CDC, não teve receio em utilizá-lo, 
e tudo isso criou no País um círculo virtuoso que vem 
melhorando, paulatinamente, a qualidade dos produtos 
e dos serviços oferecidos aos brasileiros.

Por outro lado, o próprio sucesso do CDC torna 
ainda mais evidentes alguns dos problemas crônicos 
que ele tem a missão de combater. Mencionarei alguns 
exemplos de setores que considero sensíveis nesse 
quesito do desrespeito aos direitos do consumidor. 

Durante vários anos, as instituições bancárias se 
consideraram imunes ao CDC. Foi somente com uma 
decisão de 2006 do Supremo Tribunal Federal que os 
bancos foram definitivamente enquadrados no âmbi-
to do CDC e passaram, portanto, a ser cobrados de 
acordo. Recentemente, aqui no Distrito Federal e na 
Paraíba, alguns bancos foram multados por deixarem 
os clientes sem atendimento por mais de meia hora. 
Os problemas, aos poucos, vêm sendo corrigidos.

As relações entre consumidores e empresas de 
cartões de crédito também apresentam uma série de 
questões mal resolvidas. Ainda há registros, por exem-
plo, Sr. Presidente, de cartões emitidos e enviados 
sem solicitação do cliente. É cada vez mais comum 
a prática ilícita de compartilhamento de cadastros de 
clientes entre empresas.

A concorrência no setor é baixa, o que determi-
na, até certo ponto, os juros altíssimos cobrados pe-
las administradoras de cartões de crédito. O próprio 
comerciante, que, de certo ponto de vista, também 
é consumidor em relação às administradoras, vê-se 
constantemente em situação desvantajosa ao tentar 
negociar suas taxas cobradas pelas empresas. Essa 
situação, por sua vez, leva, por exemplo, à cobrança 
diferenciada para compras em dinheiro e em cartão, 
prática coibida pelo direito do consumidor. Em suma, 
são vários os problemas nessa área. Trata-se de um se-
tor que necessita urgentemente de regulamentação. 

O setor, porém, que apresenta mais problemas 
com respeito às relações com os consumidores é, sem 
dúvida, o setor das telecomunicações. Mais da metade 
das reclamações apresentadas aos Procons referem-
se às empresas de telecomunicações. A principal razão 
para a existência desse quadro é uma combinação de 

fatores altamente explosiva: ao mesmo tempo em que 
tem o quarto serviço de telefonia mais caro do mundo, 
o Brasil ocupa um dos últimos lugares em termos da 
qualidade do serviço oferecido ao consumidor.

Os problemas mais comuns são erros na cobran-
ça, a falta de transparência nas faturas, falta de pro-
fissionalismo no trato com os clientes e obstáculos à 
prestação de serviços relativamente simples, como o 
cancelamento de um contrato, por exemplo. 

Desbloquear um celular no Brasil ainda é sinôni-
mo de muita dor de cabeça para um cliente. A busca 
de atendimento é, muitas vezes, frustrante, apesar do 
advento do Decreto nº 6.523, de 2008, mais conhecido 
como “Lei do SAC”, que, infelizmente, ainda não sur-
tiu todos os efeitos desejados, quase dois anos após 
sua publicação. 

Em resumo, Srªs e Srs. Senadores, há muito o que 
comemorar, por um lado, mas há muitos obstáculos a 
serem vencidos, por outro. O que nos deixa otimistas é 
que contamos com ferramentas que funcionam e que 
vêm sendo utilizadas com bastante competência por 
aqueles que zelam pelos direitos e pelos interesses 
do consumidor.

A esses agentes, aliás, quero expressar minhas 
congratulações. A todos os que atuam em prol do 
consumidor brasileiro nos Procons, no Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça, nos órgãos do Ministério Público, na Ad-
vocacia-Geral da União, nas Secretarias Estaduais e 
Municipais e, especialmente, nas entidades civis de 
defesa do consumidor, a todas essas pessoas envio 
meus cumprimentos pelo belo trabalho que vêm de-
senvolvendo nesse campo fundamental do direito da 
cidadania.

Sr. Presidente, era isso que eu tinha a expor e 
a relembrar.

Realmente, ontem, dia 15 de março, comemo-
ramos mais um aniversário em relação ao dia 15 de 
março de 1962, quando John Kennedy iniciou, nos 
Estados Unidos, um processo de legislação de defe-
sa do consumidor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Caval-
canti, o Sr. Geovani Borges, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos, agora, para usar da palavra, como ora-
dor inscrito, o Senador Flexa Ribeiro. Ele é do PSDB 
e representa o Estado do Pará. Em seguida, anuncio 
Cícero Lucena. (Pausa.)
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Flexa Ribeiro cede para Cícero Lucena? Ce-
deu.

Cícero Lucena é um dos maiores valores da po-
lítica do Nordeste. Ele foi Vice-Governador daquele 
Estado, um extraordinário Governador, em momen-
to difícil, de crise política, e reconhecidamente era o 
maior líder do PMDB, quando o PMDB era grande. A 
capital do PMDB era na Paraíba e era liderada por... 
E os governadores do Nordeste – e eu era apenas 
um deles – exigimos ao estadista Fernando Henrique 
Cardoso que ele fosse convocado para Ministro, re-
presentando o Nordeste. E foi, sem dúvida nenhuma, 
um extraordinário Ministro de Integração Regional. 
Depois, foi um Prefeito extraordinário e é hoje um bri-
lhante Senador, que representa todo o nosso Nordeste 
com grandeza.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te Mão Santa, V. Exª é sempre muito generoso. Agrade-
ço também ao nobre companheiro de Partido e amigo, 
Senador Flexa Ribeiro, por me ceder a vez em função 
de compromissos que tenho logo em seguida.

Sr. Presidente, permita-me dar início a um assun-
to de que já tratei várias vezes nesta tribuna, na Co-
missão de Meio Ambiente, na Comissão de Resíduos 
Sólidos, a qual tive o prazer de presidir, e que está no 
dia a dia do cidadão brasileiro e na responsabilidade 
que todos nós devemos ter com algo que é rotineiro 
na nossa vida: a questão dos resíduos sólidos.

Devido ao tempo que tenho hoje – e voltarei a este 
assunto com muito mais particularidades e detalhes 
–, eu gostaria de ler um artigo escrito pelo Deputado 
Arnaldo Jardim, que foi presidente da comissão que 
conseguiu compilar e discutir vários projetos que há 
19 anos se encontravam na Câmara dos Deputados, 
em discussão e em debate, e que, na semana passa-
da, foram aprovados.

Abro aspas para o artigo assinado pelo Deputado 
Arnaldo Jardim, a quem aproveito para parabenizar por 
todo o esforço e pela competência com que conduziu 
esse trabalho.

O nome do artigo é “Pintou Limpeza!”:
Aprovada a Política Nacional de Resí-

duos Sólidos (PNRS). Após 19 longos anos 
de espera, um fato histórico comemorado por 
cooperativas de produtos recicláveis, empre-
sários, representantes de ONGs ambientais, 
entidades setoriais de reciclagem, represen-
tantes do Governo e Parlamentares. Foi um 
momento emocionante e recompensador, uma 
demonstração clara de que é possível fazer 
política com espírito público e participação 
efetiva da sociedade.

Há décadas, países desenvolvidos im-
plantaram políticas que melhoraram a quali-
dade de vida, a saúde pública, além de ajudar 
na preservação dos recursos naturais. Agora, 
o Brasil pode caminhar na direção das experi-
ências internacionais bem sucedidas, a partir 
de uma diretriz ambiental e socioeconômica 
para que o lixo se transforme em alternativa de 
geração de renda, empregos, oportunidades 
de negócios e de sustentabilidade.

Afinal, vivemos em uma sociedade im-
pulsionada pelo consumo, em que nos empe-
nhamos em comprar, sem nos preocuparmos 
com o descarte e o tratamento adequados 
do lixo gerado todos os dias. Entenda-se por 
resíduos, entre outros, todo o lixo doméstico, 
efluentes industriais, rejeitos perigosos, entu-
lhos da construção civil e materiais hospita-
lares usados.

O reflexo da ausência, até então, de uma 
lei nacional sobre o tema todos nós conhece-
mos, são lixões a céu aberto, efluentes indus-
triais que contaminam nossos rios e lençóis 
freáticos, as enchentes causadas pelo acúmulo 
de entulho nas galerias de esgoto, os surtos de 
dengue por conta do descarte inadequado de 
pneus usados [entre outros produtos], etc..

Fui presidente do grupo de trabalho 
(GTRESID) destinado a examinar o parecer 
proferido pela coleção especial ao Projeto 
de Lei nº 203 de 1991, que dispõe sobre a 
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o 
transporte e a destinação final dos resíduos 
de serviços de saúde. Nos últimos 20 meses, 
o GTRESID realizou várias atividades, entre 
audiências públicas, visitas técnicas, reuni-
ões setoriais e promoveu um diálogo intenso 
e permanente com a sociedade. 

Debatemos o relatório na Frente Parla-
mentar Ambientalista, dialogamos com outros 
deputados, discutimos em congressos e semi-
nários, alcançamos um consenso que reuniu 
os movimentos sociais, o setor empresarial e 
as atividades ambientalistas, em meio a um 
diálogo permanente com o Executivo.

A proposta reúne conceitos modernos 
de gestão de resíduos sólidos, entre elas: res-
ponsabilidade compartilhada; gestão integrada; 
inventário; sistema declaratório anual; acordos 
setoriais; ciclo de vida do produto; não-geração, 
redução, reutilização, reciclagem e tratamento 
dos resíduos, bem como disposição final am-
bientalmente adequada dos rejeitos; logística 
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reversa; princípios do direito ambiental; a elabo-
ração de planos de gestão (na esfera nacional, 
dos Estados e Municípios) e de gerenciamento 
(pelo setor empresarial); e o destaque para a 
inclusão social por meio do fortalecimento das 
cooperativas de catadores.

Com satisfação, concedo um aparte ao nobre 
Senador Roberto Cavalcanti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – 
Nobre colega e companheiro paraibano, Senador Cí-
cero Lucena, V. Exª aborda um tema sobre o qual tem 
perfeito domínio. V. Exª, quando ocupou a Prefeitura 
de João Pessoa, deu uma demonstração inequívoca 
da preocupação com esse segmento. Os lixões que 
existiam no entorno de João Pessoa foram transferi-
dos, e até hoje João Pessoa tem essa marca do tra-
balho de V. Exª. 

Eu diria também que a Paraíba é um Estado que 
tem um pioneirismo muito forte nessa área de recicla-
gem. Mesmo antes de se falar da forma como hoje se 
fala de problemas ambientais, a Paraíba já tinha essa 
preocupação. E é um pioneirismo na área industrial 
paraibana: várias empresas lá estão instaladas exata-
mente dentro desse segmento de reciclagem e manu-
seio de lixo urbano, como é o caso citado nesse artigo 
a que V. Exª está se referindo. Agora, eu gostaria de 
enfatizar, e serei muito breve, a falta de incentivos fis-
cais para o segmento. É uma pena que, em um País, 
e no mundo de hoje, em que há uma preocupação 
ambiental da forma como existe, nós não nos preocu-
pemos em incentivar, de forma significativa, a atividade 
dessas empresas. Elas são merecedoras de nenhum 
plus, de nenhum aditivo no sentido de proporcionar que 
as mesmas sobrevivam dentro das suas dificuldades, 
atuando em um segmento extremamente importante 
no tocante ao aspecto ambiental, que é a reciclagem. 
Então, na verdade, eu me acosto ao pronunciamento 
de V. Exª e parabenizo V. Exª. Tenho certeza de que 
nós sairemos, algum dia, deste Senado, com propos-
tas efetivas para o incentivo de empresas que se de-
diquem à reciclagem. Muito obrigado.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu 
que agradeço, Exmo. Senador Roberto Cavalcanti, o 
depoimento e o enriquecimento de V. Exª ao meu pro-
nunciamento, também reconhecendo que V. Exª, com 
a preocupação pública do nosso Estado, acompanhou 
muito bem a solução que nós demos lá, na Prefeitura, 
no antigo Lixão do Roger, e a construção do aterro sa-
nitário para toda a grande João Pessoa, sendo, inclu-
sive, um incentivador desse nosso trabalho. Agradeço, 
imensamente, a participação de V. Exª.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Um apar-
te, Senador.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Com 
satisfação, também concedo um aparte ao Senador 
Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Cícero, bem a propósito, está chegando aí o programa 
ou plano nacional de aproveitamento e de aplicação 
de resíduos sólidos. E, num acerto do Governo, não é 
medida provisória; é um projeto de iniciativa do Exe-
cutivo. Parece-me uma coisa densa, que, certamente, 
não é perfeita. Haverá de necessitar de intervenções 
qualificadas como a de V. Exª para que se tenha um 
projeto que, efetivamente, sirva à Nação e aos nobres 
objetivos da sua própria concepção. 

Entendo que o PSDB deve envidar o maior es-
forço junto às Comissões por onde tramitará o projeto 
no sentido de V. Exª ser relator da matéria...

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ... porque 
não conheço ninguém aqui que tenha tanto conheci-
mento quanto V. Exª e, segundo, que tenha tanto gosto 
pela matéria, porque já falamos sobre isso – fui Pre-
feito também – em diversas ocasiões, informalmente. 
V. Exª não perdeu as ocasiões que teve para abordar 
a questão em reuniões oficiais do partido, e tem mui-
to orgulho do trabalho que fez. V. Exª sabe o bem que 
causou aos seus governados, aos seus munícipes, em 
João Pessoa, cuidando desse aspecto relevantíssimo 
do saneamento básico, e sabe que essa boa experiên-
cia, essa vitoriosa experiência da sua administração 
deve ser partilhada com outros Prefeitos, deve ser di-
vulgada pelo País. Então, entendo que V. Exª seria, e 
poderá vir a ser, um grande relator, alguém que poderá 
levar esse debate para níveis à altura do próprio de-
safio de se dar ao País um plano nacional de aprovei-
tamento dos resíduos sólidos e de destinação desses 
resíduos, porque a realidade das nossas cidades exibe 
um quadro bastante caótico, as menores por absoluta 
falta de recursos, e as maiores porque cresceram de 
maneira torta, como é hábito, como, na verdade, é da 
própria história das nossas cidades. V. Exª oferece uma 
opção de qualidade que, a meu ver, deve ser levada 
muito a sério pela Casa. Eu entendo, inclusive, que é 
muito bom, muito salutar aquele rodízio que nós con-
quistamos aqui nas Medidas Provisórias, para que os 
partidos tenham ocasião de apresentar relatores. Mas 
quando existe um especialista, deveríamos, mesmo 
em se tratando de medida provisória, dizer: “A vez é 
do Partido Tal, mas será que alguém vai contestar o 
Niemeyer, se fosse Senador, no direito de relatar um 
plano nacional de arquitetura?”. Tenho a impressão 
de que faríamos muito melhor se esquecêssemos as 
siglas e pensássemos em quem pode oferecer um 
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relatório que satisfaça ao País, que satisfaça aos Pre-
feitos e às Prefeituras, que satisfaça à sociedade, que 
faça bem ao povo e sirva como um bom exemplo, para 
fora, de que o Senado é capaz de promover debates, 
como diz o nosso querido Mercadante – e aqui desejo 
um pronto restabelecimento –, um debate qualificado 
sobre matérias de interesse público efetivamente e de 
grande nevralgia popular, que mexem com a saúde... 
Há o aspecto educacional no meio, o aspecto técnico, 
há uma série de implicações que tornam a matéria ne-
vrálgica, importante e sensível. Parabéns a V. Exª pelo 
pronunciamento! Muito obrigado.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu que 
agradeço, Senador Arthur Virgílio. V. Exª, além da lar-
ga experiência... 

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – ... de 
várias outras missões, teve também a honra, a alegria 
e o prazer de administrar e de cuidar, porque o bom 
prefeito não é apenas um mero administrador, ele cui-
da da cidade, ele se preocupa com o seu povo e quer, 
exatamente por meio do seu trabalho e da sua dedica-
ção, melhorar a qualidade de vida daquela gente.

E V. Exª fez isso também com bastante competên-
cia, dedicação, e tem, ainda hoje, o reconhecimento, 
fora os outros trabalhos que V.Exª vem desenvolvendo, 
a serviço não apenas de Manaus, do Estado do Ama-
zonas, mas do Brasil como um todo, tendo o reconhe-
cimento do povo da Amazônia e do Brasil pela compe-
tência nos cargos que V. Exª já teve a oportunidade de 
ocupar e, queira Deus, vai continuar ocupando. E digo 
que, para mim, se convocado pelo partido e por esta 
Casa para dar minha contribuição nesse debate, farei 
isso com muita alegria, com muita disposição e com 
muita vontade de acertar, porque estamos tratando 
de um assunto de alta relevância para o benefício da 
população brasileira.

Ouço, com muita alegria também, o Senador 
Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Cí-
cero, V. Exª traz à tribuna um problema da maior im-
portância. O conhecimento que V. Exª adquiriu como 
Prefeito, como Ministro da Integração, permite-lhe falar 
com propriedade sobre o assunto. Lamentavelmente, 
o Governo Federal ainda não criou uma política que 
permita aos Municípios brasileiros dar um tratamento 
adequado aos resíduos sólidos. Isso passa a ser um 
problema já de saúde nessas cidades.

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – A própria ca-
pital do meu Estado, Belém, ainda trabalha com lixão, 
em vez de usar os resíduos sólidos como um processo 

diferenciado, inclusive como nós vimos na viagem que 
fizemos à Alemanha, em que 6% da energia daquele 
país é gerada pela queima dos resíduos sólidos. In-
clusive, eles importam resíduos sólidos de outros pa-
íses da Europa para poder completar a necessidade 
na geração de energia. Aqui, no Brasil, o que se vê 
nas cidades do interior é que os resíduos sólidos são 
jogados a céu aberto, de qualquer maneira. Agora há 
pouco, em Altamira, quando, no inverno passado, houve 
o rompimento de barragem pelas chuvas e inundação 
na cidade, nós chegamos a visitar o Município e fomos 
surpreendidos pelo lixo espalhado por grande parte da 
cidade, em função da forma como estava: não arma-
zenado, estava jogado. Então, isso traz à população e 
ao governo, de uma maneira geral... A população ado-
ece, e o governo tem que gastar mais recursos, que 
poderiam ser bem empregados na utilização correta, 
tecnicamente, dos resíduos sólidos. Não precisa chegar 
a ser um caso de calamidade pública, como está che-
gando a ser no Brasil. É preciso que seja enfrentado, 
realmente, como V.Exª propõe, por meio de...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – ... um plano 
nacional que dê condições aos Municípios para fazer 
o tratamento adequado dos seus resíduos sólidos, o 
que, lamentavelmente, não é feito. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Agra-
deço a participação também do Senador Flexa Ribeiro, 
Presidente Mão Santa, onde tem nos acompanhado 
e tem trazido a sua preocupação, do seu Estado, do 
Estado do Pará, nas suas cidades, principalmente o 
Estado do Pará, que tem um potencial de desenvolvi-
mento muito grande, com uma urbanização cada vez 
maior das suas cidades, a população crescendo, va-
mos dizer assim, a níveis bastante difíceis até de ser 
permitidos no seu planejamento e consequentemen-
te trazendo todas as dificuldades de um crescimento 
acima do planejado e essa preocupação tem que se 
fazer presente. 

O Senador Flexa Ribeiro fazia referência a uma 
viagem que tivemos na Alemanha, quando lá tem 6% 
da energia gerada por queima de resíduo sólido, com 
toda a preocupação na questão ambiental, de que 
essa queima não venha trazer problemas de poluição 
do meio ambiente, muito menos do aquecimento glo-
bal. Não só a geração de energia, mas também a ge-
ração de vapor, em substituição a caldeiras que even-
tualmente fossem utilizadas pelo parque industrial na 
Alemanha. Eles, através da queima do lixo, produzem 
o vapor, em substituição das caldeiras, em muitas in-
dústrias alemãs. Mas vimos também lá, Senador Fle-
xa Ribeiro, em outra oportunidade, uma cooperativa, 
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Senador Mão Santa, de reciclagem de eletroeletrôni-
cos e aparelhos eletrodomésticos. E o que nos cha-
mou a atenção naquela oportunidade, se o Senador 
Flexa Ribeiro se recorda, foi que essas pessoas que 
trabalhavam nessas cooperativas na Alemanha eram 
trabalhadores que estavam no seguro-desemprego. 
E olhem que o seguro-desemprego da Alemanha é 
em torno de 1.200 euros e a legislação permitia que 
essas pessoas que não estavam tendo oportunidade, 
tinham sido desempregado e não estavam voltando ao 
mercado de trabalho, eles fizessem a reciclagem de 
computadores, de geladeiras, de ar condicionado, de 
balcões frigoríficos, de televisores e ganhassem uma 
remuneração semanal acima do seguro desemprego, 
além do seguro desemprego. Ou seja, tinha política de 
incentivo a exemplo do que falou o Senador Roberto 
Cavalcanti, para que as empresas que utilizem mate-
riais reciclados não paguem, por exemplo, algo que é 
debatido que é a questão da bitributação, já que eles 
estão usando uma matéria prima que já carrega em 
si a tributação da sua produção. 

Então, é um tema que cabe muita discussão, 
muito debate, a Câmara evoluiu muito e agora é a vez 
do Senado, já tendo esse projeto bastante eficiente, 
podemos dizer, competente, para que nós possamos 
abrir um pouco mais para que ouçamos outros seg-
mentos da sociedade que eventualmente não tenha 
tido oportunidade, e aqui nós fazermos o nosso papel 
de Casa Revisora, de aprimorar esse projeto que é tão 
importante para a vida do brasileiro.

E dando continuidade, Presidente, diz o Depu-
tado Aldo Jardim:

Reconheço que não foi uma tarefa fácil. Afinal, 
o Congresso Nacional tinha uma imensa dívida com 
a sociedade e a missão de compatibilizar interesses, 
legislação esparsas, resistências de ordens distintas 
e as recentes exigências socioambientais. 

Além da experiência enriquecedora, todo o pro-
cesso de elaboração e aprovação da PNRS foi de 
extrema importância para a conscientização da pre-
servação do meio ambiente e um sinal claro de que o 
Brasil está fazendo a sua parte para melhorar a vida 
no planeta. Essa legislação deve somar-se a outras 
políticas nacionais como a de Saneamento, de Mu-
danças Climáticas, de Meio Ambiente e de Educação 
Ambiental.

Acredito, diz ele, que a proposta, por reunir bases 
consistentes para a implantação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, deve ter uma rápida tramitação 
no Senado e depois segue para ser sancionada pelo 
Presidente da República.

É esse o apelo...

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Esse 
é o apelo e é essa a provocação que eu faço a esta 
Casa para que nós possamos debater de forma mais 
rápida possível, mais eficiente que possamos conse-
guir, e com a competência que cabe à responsabili-
dade de todos nós para o bem do Brasil e de todos 
os brasileiros.

Então, Sr. Presidente, é com essas palavras que 
eu queria registrar a minha alegria, a minha satisfação 
desse projeto e reconhecer o trabalho do Deputado 
Arnaldo Jardim, que coordenou o grupo de trabalho 
responsável pela proposta de política nacional de re-
síduos sólidos da Câmara dos Deputados, convocan-
do todos os Senadores para que possamos dar essa 
contribuição tão importante para o povo brasileiro.

Muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Como Líder, estamos alternando, do PR, Magno 
Malta.

Depois, como orador inscrito, ansiosamente o 
Pará aguarda e o Brasil, Flexa Ribeiro. Como último, 
esse extraordinário líder do Amapá, Geovani Borges, 
fechando com muito brilho a sessão de hoje.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
Liderança do Bloco/PR. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, algumas razões me tra-
zem a esta tribuna hoje à noite.

Cumprimento o Brasil, que nos assiste pela TV 
Senado, e cumprimento aqueles que nos ouvem pela 
Rádio Senado, meios de comunicação desta Casa. 
Meu amado Senador Flexa Ribeiro, meu amado Se-
nador... Estou querendo falar César Borges, o que não 
tem nada a ver. Estou confundindo Gilvam Borges com 
César Borges, com o terceiro Borges da Casa. São três 
aqui. Senador Geovani Borges, lá do Amapá.

Sr. Presidente, hoje tive a oportunidade de reunir-
me com Senadores do Rio de Janeiro, de São Paulo e 
com Senadores do Espírito Santo – Senador Renato 
Casagrande, Senador Gerson Camata – para buscar-
mos um rumo após a emenda irresponsável, eleitorei-
ra, criminosa e nojenta do Deputado Ibsen Pinheiro, 
que a mim assusta muito, porque não sabe medir o 
equilíbrio de uma Nação. Com relação àquilo que é 
riqueza e pode criar, agregar e equilibrar, ele propõe 
um desequilíbrio num momento eleitoreiro no sentido 
de fazer média com a desgraça alheia. É a questão da 
emenda do pré-sal, que deixa um passivo ambiental 
horroroso no Rio e no Espírito Santo e que cria bol-
sões de miséria já há muitos anos daqueles que cor-
rem atrás do Eldorado, deixando suas terras. E para 
lá foram criar bolsões de miséria desde que nossas 
bacias começaram a ser exploradas. As desgraças no 
meio ambiente, as desgraças por causa dos bolsões 
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de miséria e o crescimento da violência e das drogas, 
a dívida que temos e o que acumulamos.

Discutir o presente e o passado e fazer quebra de 
contato é absolutamente irresponsável. Discutir o futuro 
é plausível, é compreensível, tem sentido. É legítimo 
discutir o futuro. Mas discutir o presente e o passado, 
propondo quebra de contrato de forma irresponsável: 
“vocês exploram e vocês se arrebentam com passivo 
ambiental; queremos dividir o lucro”?

Como o sol nasceu para todos e besta não somos, 
repetimos o mesmo gesto com Minas Gerais quando 
queremos também a divisão do minério e também a 
divisão das riquezas do Pará conosco. Queremos a 
divisão das riquezas do Amapá. Queremos a divisão 
das riquezas dos matos grossos, das terras férteis, 
do gado e da soja. Não queremos saber qual é a de-
gradação ambiental – nada disso. O que queremos é 
parte significativa do lucro, dividida em partes iguais 
para o País.

É absolutamente irresponsável. Mas o que se tem 
a propor diante de uma moda dessa se ela pega?

É essa moda que nós temos que propor.
Hoje nós nos reunimos e tiramos algumas po-

sições. Primeiro, Sr. Presidente, é que é preciso que 
essa urgência seja retirada mais rápido do que ime-
diatamente. Segundo, é que nós trabalhemos de forma 
responsável com os Senadores desta Casa, porque 
são homens vividos, são homens talhados, homens 
com experiência de vivência pública, homens que co-
nhecem e sabem da necessidade de haver equilíbrio 
na Nação, para termos equilíbrio para votar.

Em terceiro lugar, eu quero acreditar no Presi-
dente Lula, que não tenho como mentiroso. Eu me 
orgulho muito de estar na base do Governo dele. Não 
o tenho como mentiroso, e o Presidente Lula fez uma 
conversa diferente com Sérgio Cabral, uma conversa 
diferente com Paulo Hartung e uma conversa diferente 
com Serra. A conversa não foi essa.

É verdade que é preciso dividir essa riqueza? É 
verdade. É preciso dividir. Dividir onde? Na educação, 
no saneamento básico, na saúde, e, mais do que isso, 
ninguém falou no mais importante, que é a segurança 
pública. Eu não sei por que esse pré-sal não vai finan-
ciar a segurança pública, que é o maior mal, a maior 
desgraça que temos hoje neste País.

Eu não sei por que o pré-sal não destina nada 
para a questão das crianças neste País. Não sei. Mas 
eu haverei de propor aqui, assim que nós começar-
mos a emendar.

Os homens desta Casa, que são lúcidos – e nós 
queremos convencer dessa forma, e eu digo, prefiro 
acreditar que o Presidente Lula –, não vamos espe-
rar para ver acontecer e sermos chamados a aprovar 

aqui e esperarmos o Presidente Lula vetar depois. 
Nós não entraremos nesse conto de fadas e nessa 
conversa fiada. 

Não seremos atraídos para esse discurso fácil. O 
que nós queremos – e hoje obtive do Senador Romero 
Jucá – é que o Governo certamente haverá de alterar, 
com visão, nos Estados produtores. 

Quero ser solidário ao choro do Governador do 
Rio de Janeiro. Realmente tem que chorar uma desgra-
ça, uma irresponsabilidade como essa, que foi votada 
de forma eleitoreira e irresponsável. E é preciso que 
isso seja votado depois do processo eleitoral, até por-
que qualquer parlamentar que disser, no seu Estado, 
que é a favor dos Estados produtores será crucificado 
pela sua mídia local como se ele fosse contra o seu 
Estado, agora, no processo eleitoral.

Sr. Presidente, nós tivemos uma reunião hoje, na 
sala dos Senadores, ali na biblioteca, onde discutimos 
estratégias. Foi uma reunião importante, reunião de 
entendimento, e eu tive o privilégio, além dos Sena-
dores do Espírito Santo, de me fazer acompanhar de 
três figuras muito importantes: o Prefeito Sérgio Vidi-
gal, do Município da Serra, um dos mais competentes 
prefeitos – imaginem que foi Prefeito por oito anos e 
saiu com aprovação de 92%, e voltou novamente ago-
ra e teve 96% –; meu amigo, meu irmão, amigo mais 
chegado que irmão, um competente gestor do meu 
Estado, que me acompanhava na reunião, o Prefeito 
Neucimar Fraga, do Município de Vila Velha, o meu 
Município, onde vivo, esse competente jovem Prefeito, 
e o Prefeito Hélder Salomão.

Sr. Presidente, é uma matéria interessante e, mais 
uma vez, peço ao Senador Demóstenes que designe 
o relator, que pode ser V. Exª, que é franciscano, que 
é filho de uma franciscana, Senador Mão Santa, que 
é um católico praticante. Fiz um voto, uma moção de 
aplauso ao Papa, V. Exª, Senador Flexa, que é cató-
lico, penso que será um privilégio para cada um de 
vocês, ou um dos dois, relatar essa minha moção que 
está na CCJ. 

Louvo a coragem desse Papa de fazer um pro-
cesso depurativo e cortar na carne, primeiro, quando 
pediu ao mundo que tornasse crime hediondo, aos 
países que ainda não fizeram, o crime de abuso de 
criança. Em seguida, assume um comportamento com 
um novo escândalo de pedofilia na Irlanda. E, agora, 
com as denúncias na Alemanha. 

Algumas pessoas, maldosamente, tentaram citar 
o nome do irmão do Papa, mas, na verdade, o nome do 
irmão do Papa é citado quando se fala de maus-tratos 
num coral de crianças e não de abuso sexual. 

Igreja suspende padre alemão acusado 
de pedofilia. 
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A arquidiocese de Munique, na Alema-
nha, anunciou ontem a suspensão de um pa-
dre acusado de pedofilia há mais de 30 anos 
[...] O Papa envolveu-se na decisão de enviar 
Hullerman para sessões de terapia, em 1980, 
depois que outra diocese [...] requisitou sua 
transferência devido ao surgimento das ale-
gações. 

[...] O padre, mais tarde, admitiu ter mo-
lestado mais de 90 crianças, em mais de 40 
anos. 

Quando o cara assume 90, há mais de 
200, porque eles são compulsivos.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Na 
semana passada, o repórter investigativo Roberto Ca-
brini, do SBT – a quem parabenizo, um belo repórter, 
um belo jornalista, competentíssimo e corajoso nas 
matérias que faz –, fez uma matéria mostrando os pa-
dres pedófilos de Alagoas, especificamente da cidade 
de Arapiraca. E mostra a imagem de um padre debo-
chado, compulsivo sexual, nu. Foi filmado. E aqueles 
adultos, já acima da sua puberdade, que foram abu-
sados resolveram denunciar.

Senador, essa bela reportagem do Cabrini, do 
SBT, foi que levou o Papa, na sua coragem, a reco-
nhecer pedofilia de padres no Brasil. Foi a partir dessa 
reportagem.

Acho que é para isso que se dá uma concessão de 
televisão. Não é para que ela seja usada para desfazer 
aquilo que pai e mãe fazem na formação dos filhos, na 
informação e formação do caráter das crianças, com 
programações que desmoralizam a família.

Quero parabenizar o SBT, como tenho feito aqui 
diversas vezes ao grande José Luiz Datena, da Ban-
deirantes, pelo grande trabalho que tem feito nesse 
combate e enfrentamento em defesa da família.

Pois foi a denúncia do Cabrini. 
Por isso, Sr. Presidente, formalizamos hoje à tarde 

e votaremos na quinta-feira pela manhã, na audiência 
pública, quando vamos ouvir um dos diretores do Fla-
mengo, a convocação do Monsenhor Luiz Marques, 
do Monsenhor Raimundo Gomes e do Padre Edilson 
Duarte. Estamos convocando-os para ouvi-los, pela gra-
vidade da denúncia; estamos convidando a delegada 
do caso, para entendermos onde anda e como está o 
inquérito. Tivemos informação de que é uma delegada 
muito preparada, e o inquérito vai muito bem. E quere-
mos também ouvir o Ministério Público, porque tenho 
certeza de que neste mato tem mais coelho.

Prendi um pai de santo, na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, que foi pego na rede, na sala de bate 

papo da UOL, e na sua rede tinha 600, inclusive aque-
le tenente que se suicidou e deu um tiro na cabeça, 
abusador de criança, aquele que aparece no caso da 
Isabella Nardoni – e esse já foi tarde, deu um tiro na 
cabeça, aquele pedófilo desgraçado. Também prendi 
um ministro de música, evangélico...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...de 
igreja evangélica. E, ao longo desta trajetória, a CPI 
tem prendido também pastores, porque pedofilia no 
Brasil reza missa, mas também dirige o culto e anda 
de gravata com a Bíblia na mão, disputa eleição, tem 
mandato. Pedofilia no Brasil é doutor, é analfabeto, 
bebe uísque, mas bebe cachaça, é banguela, mas tem 
dente de porcelana. E o processo investigativo não é 
para rico, nem para pobre, nem para proteger quem 
quer que seja. Precisamos revelar à sociedade aqueles 
que, do alto da sua tara e do alto da sua deliberação, 
abusam de crianças neste País. Por isso, Sr. Presiden-
te, estamos fazendo esta convocação. Encerro, mais 
uma vez parabenizando o Cabrini, parabenizando o 
SBT e parabenizando o Papa pela coragem. 

É hora de cortar na carne e fazer um processo 
depurativo, porque encerro dizendo o seguinte: V. Exª 
é católico, V. Exªs que estão aqui são católicos, pro-
fesso fé evangélica, digam-me uma coisa de coração, 
Senador Flexa Ribeiro: um desgraçado que se diz 
pastor e abusa de uma criança, esse cara é pastor? 
Um desgraçado que usa vestes sacerdotais e abu-
sa de crianças dentro da igreja, lá no confessionário, 
um desgraçado desse é padre? Não, nunca foi. Ele, 
ao se meter nessa atividade religiosa, já era pedófilo, 
porque sabia que, lá, ele teria facilidade e seria insus-
peito para aliciar crianças e cometer o abuso, porque 
padre que é padre, pastor que é pastor, aquele que 
tem sacerdócio por chamado divino de verdade, esse 
jamais, muito pelo contrário, tratam, cuidam da famí-
lia, respeitam a vida e respeitam as crianças. Por isso, 
para esses que nenhum compromisso têm, temos que 
criar leis duras e nos colocarmos numa posição para 
coibirmos a impunidade...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...in-
dependentemente de quem seja, rico, pobre, milionário 
ou não, político ou não; independentemente de quem 
seja: religioso ou não, analfabeto, doutor ou não, seja 
bonito ou feio, seja oriental, seja lá o que for, se é abu-
sador de criança, temos que agir de forma tão dura 
para fazê-los pagar.

Aliás, a sociedade tem que entrar num processo 
de revolta tão grande para instituirmos penas de pri-
são perpétua neste País. Só quem deu a vida pode 
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tirar, mas prisão perpétua sim. Eles são compulsivos, 
Senador Flexa, soltem que vão fazer a mesma coisa. 
Prisão perpétua pelo menos, e criarmos condições 
tamanhas de prevenção, para prevenirmos que essas 
desgraças continuem acontecendo no seio da nossa 
família, no seio da nossa sociedade, coibir o abuso e 
proteger as crianças do nosso País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Convidamos para usar da palavra o Senador inscrito 
Flexa Ribeiro, PSDB do Estado do Pará.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Mão Santa, Senador Geovani Borges, Se-
nador Magno Malta, quero que as minhas primeiras 
palavras sejam de alegria e de satisfação de ter, no 
final da semana que passou, revisto vários amigos, 
como relatarei no pronunciamento de agora, em vários 
Municípios do meu Estado. Quero mandar a todos – e 
não só a eles –, a toda a população do meu Estado, 
que nos assiste pela TV Senado e que nos ouve pela 
Rádio Senado, um grande abraço. Tenham a certeza 
de que trabalhamos aqui para melhorar as condições 
de vida dos paraenses, bem como para levar ao nosso 
Estado – o que, lamentavelmente, não ocorre hoje – 
desenvolvimento econômico e social.

Faço hoje, como tenho feito nas últimas semanas, 
um breve relato da viagem que fiz pelo interior do meu 
querido Estado do Pará. Conforme poderei contar aqui 
desta tribuna, com muito pesar, Senador Geovani, o 
caos, a insegurança e a falta de perspectiva são co-
muns nas mais diferentes regiões do meu Estado.

Desta tribuna, durante o meu mandato, busco dar 
voz a essas pessoas. Tenho ido não apenas à sede 
dos Municípios, mas principalmente às vilas, às comu-
nidades. Por mais distante, por mais difícil que seja o 
acesso, são localidades onde moram paraenses. Estes 
merecem e devem ser respeitados. Respeito, aliás, que 
a Governadora Ana Júlia, do meu Estado, não tem nem 
por quem é da capital, menos ainda por aqueles que 
estão lá nas comunidades, nas vilas, onde a estrada 
acaba e o rio começa.

Na quinta-feira, dia 11, estive, junto com o ex-
Governador Simão Jatene, em Belém, onde reunimos 
um grupo de quase 500 pessoas entre lideranças de 
trabalhadores, de empresários e dos diversos bairros 
da capital. Estava também nesse encontro o Presidente 
do Instituto Teotônio Vilela regional do Pará, Deputado 
Italo Mácola, e o ex-Deputado Federal e Secretário-
Geral do PSDB, Deputado Nicias Ribeiro.

Esse encontro em Belém foi o primeiro de uma 
série de seminários que vamos promover, reunindo 
os amigos de Belém em volta do projeto “O Pará que 

queremos”, que é o seminário que o Instituto Teotônio 
Vilela, do nosso PSDB, está promovendo por todo o 
Estado.

Estive ainda, na quinta-feira, na posse do ami-
go Sullivan Santa Brígida, que assumia a presidência 
da Federação Interestadual dos Trabalhadores Me-
talúrgicos e Magnéticos da Região Norte. Também 
encontrei por lá, com quem pude conversar, o amigo 
Ivo Borges de Freitas, Presidente da Força Sindical 
do Pará, e o Deputado Arnaldo Jordy, Presidente do 
PPS do Pará.

Já fiz aqui, Senador Mão Santa, pela ordem, um 
voto de congratulações à nova diretoria do Fitimn, ao 
seu Presidente, o amigo Sullivan, e a todos os dire-
tores.

Na sexta-feira, pela manhã, reunimo-nos com as-
sociações dos ambulantes, dos guardadores de carros, 
dos lavadores de carros, de comunidades de bairros, no 
centro comercial de Belém. Quero agradecer a todos 
que lá estiveram e dizer que estou buscando formas 
de atenuar as diversas situações que lá me foram ex-
postas e que, lamentavelmente, não têm eco junto ao 
Governo instalado em nosso Estado.

Agradeço a todos em nome do Presidente da 
Associação, o amigo Rai Moraes. 

Já no sábado, logo pela manhã, bem cedo, fomos 
até Ananindeua, segundo Município do nosso Estado 
em população, para, juntamente com o ex-Governa-
dor Simão Jatene, conversarmos, reunirmo-nos com 
sindicatos e representantes de trabalhadores ligados 
à construção pesada e à construção civil do Estado 
do Pará.

Queria agradecer ao amigo Aguinaldo, Presi-
dente da Federação dos Trabalhadores da Indústria 
da Construção Civil no Estado do Pará, ao Osvaldo, 
ao Andrey, ao Jaci, ao Iran, entre tantas outras lide-
ranças dos trabalhadores que estiveram conosco na-
quela manhã, pela forma cordial como fomos recebi-
dos e pelas informações que nos passaram, a mim 
e ao ex-Governador Simão Jatene, para que pudés-
semos construir um programa a ser apresentado na 
ocasião do processo eleitoral, como compromisso do 
nosso candidato do PSDB para com o povo do Pará. 
Compromisso que será por escrito, como o fez o ex-
Governador Simão Jatene, no seu primeiro mandato 
de 2002 a 2006, que apresentou uma agenda mínima. 
Ao final do seu primeiro mandato, prestou contas ao 
povo daquilo que tinha dito, nos palanques, que faria 
e, ao término do seu mandato, mostrou que fez mais 
do que tinha prometido.

Assim se comportam os políticos que têm com-
promisso com o povo, não aqueles promesseiros que, 
durante a campanha eleitoral, prometem o céu e o 
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imaginável, enganando a população, como foi feito em 
2006 no meu Estado do Pará.

Os paraenses, Senador Geovani, V. Exª que é 
de um Estado vizinho ao nosso, tão querido como o 
Amapá, pedem socorro. E esse pedido vem cada vez 
mais forte. O grito de socorro dos paraenses não está 
no vazio. São tantos apelos que, juntos, eles formam 
um novo momento no meu querido Estado do Pará, o 
momento do ressurgimento da esperança. Esperança 
não só por dias melhores. Mais do que isso, é espe-
rança por educação, por saúde de verdade, por infra-
estrutura de qualidade, por segurança. A esperança 
é, sobretudo, por recuperarmos a nossa autoestima. 
O orgulho de sermos paraenses que infelizmente está 
em baixa. 

Ao andar pelo meu Pará, junto com a caravana 
do Instituto Teotônio Vilela, podemos perceber nos 
olhares dos paraenses que esse orgulho renasce com 
a esperança. Tenho dito no interior: não há noite, por 
mais escura que seja, que dure eternamente. Por isso 
mesmo, a convicção dos paraenses de que vamos tirar 
o Pará do vermelho ganha força a cada dia. 

Ganhou, portanto, ainda mais força também no 
Município de Santo Antônio do Tauá, onde estivemos 
com o nosso ex-Governador Simão Jatene, com o 
Senador Mário Couto, com os Deputados Federais 
Wandenkolk e Zenaldo Coutinho, com o nosso Líder 
na Assembleia Legislativa, Deputado Estadual José 
Megale, e o Secretário Geral do PSDB, o ex-Deputado 
Nicias Ribeiro.

Fomos recebidos pelo ex-Prefeito Celso Cruz, sua 
esposa Telma, o ex-Prefeito Di Gomes, de Salinópolis, 
a Marlene, da Vigia, o Luis Solon de Benevides, e o 
Alderico, de Santa Izabel. 

Também estiveram conosco os Vereadores Natan, 
do PTB, Nonato, do PR, Josafá, do PTdoB, Vereado-
res de diferentes Partidos que mostram que o nosso 
projeto – O Pará que Queremos – está acima dos in-
teresses partidários, é suprapartidário.

Tivemos a satisfação ainda de ter ao nosso lado 
novamente o Deputado Arnaldo Jordy, Presidente do 
PPS, o Vereador Augusto Pantoja, Vereador pela Câ-
mara de Belém, do PPS; e outras tantas lideranças, 
como a do amigo, Gilberto Pessoa, do PR; o Cadinho, 
do PV; Valderico, todos de Santa Izabel, Município 
muito próximo de Tauá. Os três foram adversários nas 
últimas eleições municipais, mas, diante do desmando 
que está instalado em nosso Pará com o atual des-
governo, eles se juntaram, mesmo opositores no seu 
Município, juntaram-se para ajudar a construir o Pará 
que Queremos e a tirar o Pará do vermelho.

Quero registrar a minha satisfação por, já no sá-
bado, à noite, termos reunidos quase mil pessoas no 

ginásio da cidade de Santo Antonio do Tauá. Isso mostra 
que a esperança cresce a cada minuto no Pará. 

No domingo, fomos rapidamente até a Vila Maú, 
distrito de Marapanim. Estive lá com o Senador Mário 
Couto e sua filha Cilene para dar um abraço no Prefeito 
Ribamar, que comemorava idade nova e fomos recebi-
dos com um café da manha oferecido pelo amigo Cézar 
Barroso, juntamente com os moradores da comunidade 
de Vila Maú. E fui lá para dar parabéns, pois... 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Para concluir, ainda temos o Senador Geovani Bor-
ges.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – E fui lá 
dar parabéns, pois, mais que um ser humano digno, 
o Prefeito Ribamar está dando exemplo: sem receber 
um único centavo da Governadora Ana Julia, vem con-
seguindo realizar obras e serviços para a população. 
Mesmo perseguido, vem realizando muito. 

Foi assim em Curuçá, para onde seguimos após 
a visita em Vila Maú. Estivemos com o ex-Prefeito Ne-
ves, sua esposa Nadegi e os ex-Prefeitos Raimundo 
Luiz, de Marapanim, Orleandro, de São João da Ponta, 
e Bigode, também de Curuçá.

Também estiveram conosco o Prefeito Aroldo e 
os Vereadores Careca e Aluísio, esse último Presiden-
te da Câmara Municipal de Terra Alta, o vice-Prefeito 
de São João da Ponta, Vanderley, do PDT, e o amigo 
Orlando Lobato, Presidente da Federação dos Pes-
cadores do Pará. 

Nossa comitiva contou ainda nesse dia, além dos 
que já mencionei, com o amigo Deputado Federal Nil-
son Pinto, a Cilene Couto, filha do nosso companheiro 
Senador Mário Couto. Encerramos nossa programação 
por volta das 21 horas. Fomos, aliás, Senador Mão 
Santa, interrompidos. No momento do seminário do 
Instituto Teotônio Vilela, a energia acabou. 

Ainda assim as pessoas permaneceram sentadas 
e fizeram silêncio, não mais na sede do Municípios de 
Curuçá, mas sim na comunidade na Vila Murajá, lá no 
interior de Curuçá.

Então, pudemos – imaginem, paraenses, a cena! 
– finalizar o debate e as mensagens iluminados pelos 
faróis de um carro – como já disse – na Vila do Maru-
já, onde diariamente falta energia. Isso acontece em 
um Estado que é grande exportador de energia para o 
Brasil. E lá estavam o amigo Jaime Favacho; o Josias; 
o Valdão; os vereadores Evandro, do DEM;, Reginaldo, 
de Castanhal; Anderson Dias, de Marapanim; e Dilson 
da Mota, do PMDB, de Igarapé-Açú.

Sem dúvida, esse momento me deu a certeza de 
que estamos fazendo uma campanha cívica pelo Pará. 
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Unindo todos e resgatando o orgulho de ser paraen-
se e a certeza de que a cidadania e a política devem 
ser exercidas desta forma: ouvindo todos, apesar das 
dificuldades, sejam elas quais forem.

E assim temos seguido, ouvindo a população, 
sabendo das dificuldades, das reivindicações.

Estamos, como disse, visitando o interior do Muni-
cípio. Estamos indo lá, onde podemos conhecer a fun-
do as necessidades da população. Como Parlamentar, 
felizmente, é um trabalho continuado que tenho feito. 

Encerro, Sr. Presidente Mão Santa, deixando 
uma constatação: é estimulante ver que a cada Muni-
cípio, vila, comunidade ou distrito visitado a esperan-
ça e o orgulho de ser paraense começa a renascer. É 
por isso que a certeza de que muito em breve vamos 
todos juntos tirar o Pará do vermelho cresce a cada 
momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com a palavra, o Senador Geovani Borges, PMDB do 
Amapá, último orador inscrito.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado.

Sr. Presidente, um conflito entre garimpeiros do 
meu Estado e a polícia francesa foi registrado na se-
mana passada na fronteira do Oiapoque com a Guiana 
Francesa. Não foi o primeiro conflito e provavelmente 
não será o último.

O conflito aconteceu no final da manhã de quar-
ta-feira, dia 10, quando garimpeiros brasileiros foram 
abordados pela polícia francesa. Os policiais apreen-
deram o ouro e as embarcações.

Segundo a versão da polícia francesa, os presos 
seriam acusados de garimpagem ilegal e estariam 
transportando em torno de seiscentos gramas de ouro 
retirados do lado francês. Já os garimpeiros defendem 
que não estavam além dos limites brasileiros.

Segundo o depoimento deles – vou abrir aspas 
aqui –, “a polícia francesa apreendeu nossos barcos 
e nossas mercadorias quando estávamos navegando 
pelo Rio Oiapoque. Isso foi invasão, e os policiais fran-
ceses agiram com arbitrariedade” – fecho aspas.

Acontece que a prisão de mais de 30 brasileiros 
em frente a Clevelândia do Norte, na fronteira do Oia-
poque com a Guiana Francesa, revoltou outros bra-
sileiros que trabalham em canoas e catraias naquela 
localidade.

Segundo o colaborador do jornal Diário do Amapá 
e correspondente do Programa O Estado é Notícia, co-
mandado pelo jornalista Reginaldo Borges, o jornalista 
Roberto Veiga, do Oiapoque, que acompanhou o caso, 

a confusão teve início depois que policiais franceses, 
chamados de gendarmes, apreenderam duas canoas 
de brasileiros que estariam navegando do lado brasi-
leiro e seguiam de Ilha Bela para Clevelândia.

Os brasileiros teriam sido levados para as pe-
dras, onde teriam sido aprisionados. Assim que as 
duas patrulhas francesas deixaram o local, mais de 
cem catraieiros e canoeiros brasileiros teriam cercado 
os barcos na patrulha francesa. O clima ficou tenso; e 
houve disparo por parte dos gendarmes, ou seja, dos 
policiais franceses. Finalmente, os brasileiros presos 
foram libertados pelos policiais franceses. Uma das em-
barcações apreendidas também foi liberada. A polícia 
francesa chegou a dar tiros de advertência na água 
já que o conflito aconteceu no Rio Oiapoque, que faz 
limite entre os dois países. As prisões teriam ocorrido 
de forma ilegal em águas brasileiras. 

Quase uma semana depois do incidente, o clima 
ainda é tenso. Teme-se o recrudescimento da violência 
na região. Autoridades do Itamaraty, Sr. Presidente, 
foram contactadas para intervir de forma diplomática 
na situação. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda no 
ano passado, o Senador Gilvam Borges, coordenador 
da Bancada Federal do Estado do Amapá, foi recebido 
em audiência pelo Ministro das Relações Exteriores, 
Celso Amorim, para tratar de dois assuntos. 

O primeiro deles foi exatamente a criação de um 
escritório consular em Saint George, Guiana Francesa, 
fronteira do Oiapoque, Brasil, a fim de estreitar as re-
lações entre as duas nações, dinamizando o controle 
migratório que, lamentavelmente, tem sido responsável 
pela existência de graves conflitos.

O segundo pedido que levou o Senador Gilvam 
Borges a encontrar-se com o Ministro das Relações 
Exteriores foi a formalização de pedido de informação 
a respeito do andamento do processo de construção 
da ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que ligará 
a Guiana e o Brasil. Já estão em andamento as obras 
da ponte.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os confli-
tos envolvendo os brasileiros e a polícia francesa não 
são recentes e não são difíceis de ser explicados. Um 
olhar atento ao mapa do Amapá e logo nos assegura-
mos de que mais um pouco e o meu Estado seria uma 
península no território brasileiro. Situado no extremo 
norte da Amazônia, coloca, em termos geopolíticos, 
a Europa e a América do Sul como continentes vizi-
nhos, e, em termos comerciais, aproximam a União 
Europeia e o Mercosul.

Por essas razões, lá nós precisamos desenvolver 
uma cooperação inédita nas relações entre as duas 
nações: a fronteiriça. 
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As fronteiras, em todos os países, apresentam-
se na história nacional como áreas vulneráveis, fontes 
de preocupação constante, lugar onde a questão da 
soberania é imperativa.

No caso da fronteira do Amapá com a Guiana 
Francesa, isso assume contornos críticos, pois a re-
gião que concentra a maior biodiversidade do planeta 
se encontra no foco das atenções nacionais e inter-
nacionais.

O Estado do Amapá guarda imensas riquezas 
culturais e econômicas que precisam ser trabalhadas 
para que a distribuição da riqueza social possa equa-
cionar os inúmeros problemas que afligem a nossa 
população.

Nossa posição geográfica é privilegiada, e temos 
o maior índice de preservação dos recursos naturais, 
mas precisamos abrir fronteiras econômicas, caminhos 
que nos levarão à obtenção de dividendos econômicos, 
concedendo-nos o direito e a obrigação de contribuir 
para o desenvolvimento regional e nacional.

Vejam V. Exªs que o que separa o Brasil da França 
é apenas um rio de 30 metros de largura. O Oiapoque 
delimita os 730 km da fronteira e é um meio pelo qual 
a navegação é obrigatória caso alguém queira ultra-
passar esse limite. O que acontece no Oiapoque é 
perfeitamente normal em área de fronteira, porque, em 
decorrência da existência de ouro na Guiana Francesa, 
há um fluxo muito grande de brasileiros que querem 
garimpar na região. A maioria entra de forma ilegal, e 
isso naturalmente gera problemas que precisam ser 
resolvidos com boa diplomacia.

Os Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Nicolas 
Sarkozy acordaram a construção da ponte sobre o rio, 
a fim de aumentar a integração entre os dois países, 
ligando as cidades do Oiapoque, no meu querido Es-
tado do Amapá, e de São Jorge do Oiapoque, lá na 
Guiana Francesa. 

Essa idéia de construir a ponte binacional surgiu 
em 2001, durante o Governo Fernando Henrique Car-
doso, quando foi feito o primeiro acordo de construção 
da ponte. Em 2003, o Ministro das Relações Exteriores, 
Celso Lafer, firmou o acerto, mas não especificou uma 
data para o início das obras. 

Agora, é diferente. O Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva tomou todas as providências necessárias para 
a feitura da ponte, e a obra foi definida em acordo as-
sinado em julho de 2005, promulgado pelo Governo 
brasileiro em novembro de 2007 e aprovado pelo Par-
lamento Francês em março de 2007.

O Presidente Lula e o Presidente da França, Ni-
colas Sarkozy, reuniram-se na Guiana Francesa em 
fevereiro de 2008. A classe política do Amapá acom-
panhou a maquete da ponte sobre o rio Oiapoque, com 

cerca de 400 metros de extensão, ao custo de R$55 
milhões, prevista para terminar neste ano de 2010.

O custo da obra será dividido igualmente entre 
o Brasil e a França, objetivando oportunidades para 
investimentos e projetos conjuntos, além da integra-
ção física e política da América do Sul ao continente 
europeu e de permitir a abertura do norte do Brasil 
ao Caribe.

Tenho imensa admiração pela força de vontade e 
visão pragmática do Presidente Lula, que sabe romper 
as barreiras da morosidade burocrática e efetivar suas 
ações como gestor máximo da nossa Nação, com a 
simplicidade dos que sabem o que é preciso ser feito 
e como fazer. Mas a realidade é que, enquanto a pon-
te não fica pronta, o meio de transporte mais utilizado 
pelos turistas e habitantes locais é a “voadeira”. Esse 
tipo de embarcação é muito freqüente em toda a Ama-
zônia e recebe esse nome porque sua proa empina 
enquanto ela navega, parecendo que vai voar.

As pessoas que fazem a travessia são geralmente 
brasileiros que vão para a Guiana tentar ganhar algum 
dinheiro – de preferência em euro. Saint Georges, do 
lado francês, é toda circundada pela selva.

O clima mantém o padrão úmido e quente de 
toda a Amazônia.

A maioria da população é negra e proveniente 
de outros territórios franceses, como a Martinica, Gua-
dalupe e as Ilhas Reunião. Grande parte do comércio 
aceita tanto o euro quanto o real. Não é difícil escutar 
música brasileira nas ruas...

(Interrupção do som.)

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – ...as-
sim como pessoas falando em português. Já no Oia-
poque, a situação é um pouco mais dura: quase não 
há ruas asfaltadas, quase tudo é terra. As casas de 
madeira são na grande maioria pobres e precárias. 
O porto, que deveria ser bem desenvolvido devido à 
situação geográfica e econômica em que a cidade se 
encontra, é um trapiche modesto, acompanhado de 
embarcações.

Este século anuncia que o campo político bra-
sileiro tem um desafio: atender as demandas sociais 
e econômicas de suas populações, ao mesmo tempo 
em que precisa ser sustentável no uso dos recursos 
naturais.

Para as propostas de desenvolvimento da Ama-
zônia, as fronteiras passam a ser percebidas pela 
potencialidade que apresentam para projetos de in-
tegração regional.

A ponte binacional expressa pontualmente essa 
nova perspectiva, ou seja, o significado estratégico da 
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fronteira foi flexibilizado em favor do conteúdo eco-
nômico.

E, por fim, Sr. Presidente, só mais um minutinho, 
quero registrar desta tribuna que o Senador Gilvam 
Borges estava certo ao solicitar a criação de um es-
critório consular em Saint Georges, Guiana Francesa, 
fronteira do Oiapoque com o Amapá, Brasil. Enquanto 
isso não acontece, só nos resta pedir às autoridades 
que zelem para que a história de violência não se repita 
na geografia do rio que liga o Brasil à França.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, 

pela sua generosidade e concluo o meu pronuncia-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 222, DE 2010

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, a inserção em Ata do meu voto de aplauso 
ao Arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Luiz Man-
cilha Vilela, pela sua participação, como membro da 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, 
na Declaração daquela entidade, que reafirma sua 
posição em defesa da vida e da família; contrário ao 
aborto; ao casamento entre pessoas do mesmo sexo; 
e ao direito de adoção de crianças por homo-afetivos 
contrários, portanto, contrário ao Programa Nacional 
de Direitos Humanos – PNDH-3, na forma como foi 
apresentado pelo Governo.

Requeiro, ainda, que esse voto de aplauso seja 
encaminhado ao Arcebispo Metropolitano de Vitória-
ES para conhecimento.

Justificação 

O Arcebispo Metropolitano de Vitória, Dom Luiz 
Mancilha Vilela, membro da Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB, é, a meu ver, merece-
dor do nosso aplauso pela sua participação na De-
claração daquela Confederação de Bispos contra o 
Programa Nacional de Direitos Humanos – PNH-3, na 
forma como foi apresentado pelo Governo. O PNH-3, 
como foi elaborado, compromete os pilares da demo-
cracia, os legítimos direitos humanos e o bem comum 
da sociedade. A intolerância ali contida, além de ig-
norar as raízes históricas brasileiras, pretende per-
mitir o assassinato através do aborto, enquanto, por 
outro lado, é extremamente tolerante com situações 
sócio-religiosas agressivas, como o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por 
casais homo-afetivos.

Na Declaração da CNBB, da qual D. Luiz Man-
cilha Vilela é signatária, aquela instituição demonstra 
uma atitude coerente com os ensinamento contidos 
na Palavra.

Ali se descreve, com seriedade e discernimento, o 
abuso intentado pelo PNH-3 contra a dignidade do ser 
humano, de cercear a imprensa, de descaracterizar a 
instituição familiar do matrimônio; de reduzir as garan-
tias jurídicas da propriedade privada; além de limitar o 
exercício do poder judiciário e de ameaçar a paz social, 
quando pretende ressurgir conflitos já pacificados pela 
lei da anistia, como o terrorismo e a tortura.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. _ Se-
nador Magno Malta, PR/ES.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 223, DE 2010

Requer Voto de Aplauso aos habitantes 
de Santo Antonio do Iça/AM, Pelo transcur-
so do seu aniversário de criação, ocorrido 
no dia 13 de março de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao povo de 
Santo Antonio do Içá, pelo aniversário de criação do 
Município, localizado no Alto Solimões, Estado do 
Amazonas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Prefeito de Santo Antônio 
do Içá, Antunes Bitar Ruas e, por seu intermédio, ao 
Presidente da Câmara Municipal, aos Vereadores, às 
autoridades locais e, especialmente, à população do 
Município.

Justificação

Criado em 1955, Santo Antônio do Içá, situado 
na microrregião do Alto Solimões, no Sudoeste do 
Amazonas, é um dos mais prósperos municípios do 
meu Estado. Hoje, conta com população de 30 mil 
habitantes.

A história do município está intimamente ligada 
à fé religiosa em louvor ao Divino Espírito Santo. A ci-
dade nasceu no lugar denominado Tocantins.

O Voto de Aplauso que requeiro é justa home-
nagem do Senado da República a Santo Antônio do 
Içá.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB 
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REQUERIMENTO Nº 224 DE 2010

Requer Voto de Aplauso a Rogério 
Mascarenhas, o chargista Romahs, do jornal 
“A Crítica”, de Manaus, um dos 50 desenhis-
tas brasileiros que vão ilustrar a segunda 
edição do álbum comemorativo dos 50 anos 
de carreira de Maurício de Sousa.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso a Rogério Masca-
renhas, o chargista Romahs, do jornal “A Crítica”, de 
Manaus, um dos 50 desenhistas brasileiros convidados 
por Maurício de Sousa, o criador do personagem “Mô-
nica”, para participar da carreira do famoso artista, cria-
dor também de Cebolinha, Cascão e outras figuras do 
imaginário dos quadrinhos que encantam o Brasil.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do chargista de “A Crítica”.

Justificação

Rogério Mascarenhas, o famoso chargista Ro-
mahs, de “A Crítica”, é um dos 50 brasileiros convidados 
para a recriação, ao modo e ao jeito de cada um, da 
segunda edição do álbum MSP50. Ele adiantou qual a 
personagem escolhida: “Vou desenhar a Mônica, apro-
veitando uma história que inventei, contando como o 
coelhinho Sansão entrou na vida dela”. Ela é Mônica, 
hoje sem dúvida a personagem mais querida pelo pú-
blico jovem, que se encanta com as peripécias que 
figuram em milhares de histórias, no mundo inteiro.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB 

REQUERIMENTO Nº 225, DE 2010

Requer Voto de Regozijo pelo transcur-
so do 72º aniversário de Félix (Félix Miéli 
Venerando), o goleiro que se tornou tricam-
peão, juntamente com a Seleção Brasileira, 
na Copa do Mundo do México, em 1970.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Regozijo ao goleiro Félix (Félix 
Miéli Venerando), o goleiro da Seleção Brasileira que 
se tornou tricampeã mundial de Futebol, em 1970, no 
México, ele que conserva saudades de sua passagem 
por Manaus, no último amistoso da equipe antes de 
seguir para a disputa da Copa do Mundo.

Requeiro, ainda, que este Voto de Regozijo seja 
encaminhado ao conhecimento do homenageado.

Justificação

Félix Miéli Venerando, o craque do futebol que 
iniciou sua carreira no Juventus, de São Paulo, passou 
pela Portuguesa (SP) e se consagrou no Fluminense 

(RJ), foi o goleiro que ajudou o Brasil a conquistar o 
tri na Copa do Mundo de 1970, no México.

Apraz-me requerer este Voto. Félix em recente 
entrevista publicada pelo jornal “A Crítica”, de Ma-
naus, lembrou aqueles bons tempos e, inclusive, sua 
passagem pela capital do Amazonas, onde a Seleção 
realizou o último amistoso, antes de seguir para o Mé-
xico. O jogo inaugurou o Estádio Vivaldão, de Manaus. 
Agora, ao relembrar o acontecimento, afirmou que, se 
convidado, compareceria com muito agrado à inaugu-
ração da Arena de Manaus, na Capital amazonense, 
que, como outras cidades selecionadas, será sede de 
jogos da Copa do Mundo de 2014.

O craque do tri ainda vive em São Paulo e, embo-
ra já com as chuteiras penduradas, dedica seu tempo 
descobrindo talentos para o futebol.

É com prazer que requeiro este Voto, que seria 
de Aplauso (e que pode também assim ser denomina-
do), mas que, também, é de regozijo ao grande craque, 
que o Brasil conheceu pela sua atuação na Copa do 
Mundo. Os amazonenses conservam grande e espe-
cial carinho a Félix.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB  

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2010

Requer Voto de Aplauso aos habitantes 
de Maraã, no Amazonas, Pelo transcurso do 
seu aniversário de criação, ocorrido no dia 
15 de março de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado Voto de Aplauso ao povo de Maraã, 
pelo aniversário do Município, localizado na microrre-
gião do Jupurá, Estado do Amazonas.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Prefeito de Maraã, Dilmar 
Santos Ávila e, por seu intermédio, ao Presidente da 
Câmara Municipal, aos Vereadores, às autoridades lo-
cais e, especialmente, à população do Município.

Justificação

Criado em 1965, na microrregião do Jupurá, no 
Norte do Amazonas, Maraã é um dos municípios mais 
importantes do meu Estado. Hoje, conta  com popula-
ção de 17 mil habitantes.

O belo nome Maraã vem do Tupi Guarani e sig-
nifica Mara = Espinhos, AA=porto – Porto de espinhos 
ou Porto de difícil acesso.

As origens do município de Maraã se prendem 
às de Tefé, aldeia fundada no final do século XVII pelo 
jesuíta Samuel Frits. Enquanto Tefé se tornava o pólo 
de desenvolvimento da região sendo elevada em 1759 
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à condição de vila, iam surgindo outras provocações 
dentro da área do município. É na aldeia Santo Antônio 
de Mapiriti que se realiza entre 1774/1775 a pacificação 
dos índios muras, seguindo-se antes do fim do século, 
a definitiva expulsão dos espanhóis e a consolidação 
do domínio português na região. O município de Tefé 
tinha então cerca de 500.000km2.

Depois de sofrer os desmembramentos de São 
Paulo de Olivença, Coari, Fonte Boa, São Filipe (atu-
al Eirunepé) e Xibuá (atual Carauari), em 01/12/1935, 
Tefé tem sua divisão administrativa definida pela Lei 
Estadual nº 176 que prevê três distritos: Tefé, Caiçara 
e Maraã. Em 19/12/1955, pela Lei Estadual nº 96, o 
distrito de Maraã é o sexto município a ser desmembra-
do, o Governador Plínio Coelho criou Maraã, Japurá e 
Juruá, desmembrando parte do território de Tefé.

O local determinado para a instalação da sede 
municipal onde hoje está situada pertencia na época 
a proprietários particulares, os quais negociaram as 
terras por quinze mil cruzeiros novos, pago pelo Esta-
do, das benfeitorias ali existentes. Razão pela qual a 
sede municipal fora instalada provisoriamente no ano 
de 1956 na localidade denominada Jacitara. Poste-
riormente, efetivada a transação Governo do Estado 
e família Solart, proprietária da área pré-estabelecida, 
instalou-se em definitivo a sede do município de Maraã 
em março de 1969, sob a administração do Sr. Bene-
dito Gonçalves Ramos, prefeito municipal da época. 
O primeiro foi Atlântico da Mota, o segundo foi Sr. An-
tônio Barbosa.

O Voto de Aplauso que requeiro é, pois, justa 
homenagem do Senado da República à população 
de Maraã.

Sala das Sessões, 16 de ,arco de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 227, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do cartunista Glauco Villas Boas, o Glauco 
da Folha de S.Paulo, criador do personagem 
Geraldinho, vítima de tentativa de assalto 
a sua residência em Osasco/SP, na madru-
gada de 12 de março de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimen-
to Interno, a inserção em ato de Voto de Pesar pelo 
assassinato do cartunista Glauco Villas Boas, ocorri-
do no dia 12 de março de 2010, durante tentativa de 
assalto a sua residência na cidade de Osasco – SP. 
Raoni, de 25 anos, um dos filhos do cartunista, tam-
bém morreu, igualmente assassinado por bandidos, 
na mesma ocasião.

Requeiro também que o voto de pesar do Sena-
do seja comunicado aos familiares do cartunista e ao 
jornal “Folha de S.Paulo”.

Justificação

Glauco, cartunista da Folha de S.Paulo, foi as-
sassinado na madrugada de 12 de março de 2010, 
durante tentativa de assalto a sua residência na cida-
de de Osasco/SP. Na mesma ocasião, foi igualmente 
assassinado seu filho Raoni, de 25 anos.

Segundo informações de pessoas ligadas à fa-
mília, dois bandidos invadiram a casa de Glauco, as-
sassinando-o friamente, mesmo após negociação em 
que ele se comprometera a acompanhar a dupla de 
assaltantes, deixando em sua residência a esposa e 
os filhos. Mas os bandidos foram impiedosos: mataram 
Glauco e seu filho Raoni de 25 anos.

Glauco iniciou sua carreira nos anos 70 e teve 
como companheiros Laerte e Angeli. Após ser pre-
miado pelo Salão de Humor de Piracicaba, começou 
a publicar suas tiras na Folha. Ele foi o criador do per-
sonagem “Geraldão”.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 228, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Amazonas, Eurípedes Fer-
reira Lins, ocorrido na manhã do dia 15 de 
março de 2010, em Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento do 
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Amazonas, Eurípedes Ferreira Lins, ocorrido na manhã 
do dia 15 de março de 2010, em Manaus.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja co-
municado aos familiares do Dr. Eurípedes e à Federa-
ção da Agricultura do Amazonas.

Justificação

O Dr. Eurípedes foi um autêntico empreendedor 
no meu Estado, com especial dedicação às atividades 
agrícolas e pecuárias. Por isso, em reconhecimento ao 
trabalho que desenvolveu na área, seu nome foi dado 
ao Parque de Exposição Agropecuária de Manaus, 
através de lei estadual.

O Voto de Pesar que requeiro é, assim justa ho-
menagem póstuma do Senado da República a um 
grande brasileiro.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 229, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do Ministro aposentado do Superior Tribu-
nal de Justiça Luiz Vicente Cernicchiaro, 
ocorrido dia 11 de março de 2010, em Bra-
sília – DF.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo fale-
cimento, em 11 de março de 2010, em Brasília – DF, 
do Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justi-
ça e ex-Professor da Universidade de Brasília (UnB) 
e do Centro Universitário de Brasília (UniCeub) Luiz 
Vicente Cernicchiaro.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar do Sena-
do seja comunicado à viúva Dra. Concita Ayres Cernic-
chiaro e à filha, Dra. Anna Maria e, por seu intermédio, 
às demais pessoas da família.

Justificação

O Professor e Ministro aposentado do Superior 
Tribunal de Justiça Luiz Vicente Cernicchiaro, falecido 
dia 11 de março de 2010, em Brasília, aos 80 anos de 
idade, depois de longa enfermidade, era pessoa de des-
taque na área jurídica, especialmente penalista. Autor 
de vários livros nessa área do Direito, foi presidente 
da Comissão de Reforma do Código Penal e da Lei 
das Contravenções Penais. Nascido em Quatá – SP, 
formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo 
(USP), tendo vindo para Brasília logo depois de obtido 
o Doutorado, em 1960, por aquela mesma Universida-
de. Achava que a recém-inaugurada Capital oferecia 
boa oportunidade para advogado em início de carreira. 
Em Brasília, foi Defensor Público, Juiz de Direito, De-
sembargador, Presidente do Tribunal de Justiça e, em 
1989, foi nomeado Ministro do STF. Em 1963, tornou-se 
também professor de Direito Penal e do Direito Adminis-
trativo da UnB, sob a orientação do professor Roberto 
Lyra Filho, que fora também o orientador de sua tese 
de Doutorado. Fez história como um dos professores 
mais competentes da instituição. Obteve, também, o 
título de Doutor em Direito Penal e Criminologia, pela 
Università degli Studi Di Roma. Integrou o STJ por dez 
anos, tendo se aposentado em 1999. Ao despedir-se 
dos colegas, mencionou um dos casos que julgara. Era 
o de uma jovem que furtara uma barra de chocolate em 
um supermercado e estava sendo condenada à prisão. 
Ele aplicou o princípio da insignificância, livrando-a da 
condenação. “Ante a miséria humana, não podemos 
ser insensíveis”, afirmou, coerente com a sua visão 
do Direito. Numa entrevista dissera que o professor 
Roberto Lyra Filho o fizera entender que o Direito não 
é apenas a letra fria da lei. É ponto de partida, não de 

chegada. Em mensagem enviada aos amigos, no fim 
do ano passado, ele resumiu essa posição numa sim-
ples palavra: Amor. A Justiça se faz com Amor! Pela 
relevante contribuição que deu ao País, em todos os 
cargos por que passou e pelas obras que deixa, o Mi-
nistro Luiz Vicente Cernicchiaro faz jus à homenagem 
póstuma que proponho.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 230, DE 2010

Requer Voto de Congratulações ao Sr. 
Sulivan Santa Brígida.

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado 
nos anais do Senado, Voto de Congratulação ao Sr. 
Sulivan Santa Brígida, eleito como novo Presidente da 
FITIMN – Federação Interestadual dos Trabalhadores 
Metalúrgicos e Magnéticos da Região Norte, para o 
biênio 2010/2012. Solicito que este voto seja levado ao 
conhecimento de todos os Diretores. Requeiro ainda:

Inserção em ata de Voto de Congratulação.

Justificação

A criação da Federação Interestadual dos Trabalha-
dores Metalúrgicos e Magnéticos da Região Norte (Fitimn), 
em maio de 2005, representou o início de um novo estágio 
no processo de organização da categoria na Amazônia.

Antes de organizar a categoria em um estado 
tão grande, apenas existia o Sindicato dos Metalúrgi-
cos do Pará (SIMENTAL). O primeiro passo da Fede-
ração foi ampliar e fortalecer as bases da categoria, 
ao mesmo tempo em que investia na formação dos 
novos dirigentes.

Sulivan Santa Brígida, primeiro e atual presidente 
da Fitimn, formado pela Escola Técnica Federal do Pará 
(ETEPA), entrou na Albrás em 1982., Cinco anos depois 
já era diretor da Associação dos Empregados da Empresa 
(ABAN) e, em 1988, coordenador da Comissão Bilateral 
de Relações de Trabalho (COBIL). Sua atuação destaca-
da elevou sua importância junto à categoria, sendo eleito 
presidente da entidade por três mandatos. Aí nasceu a 
semente da futura federação, tendo como foco político o 
desenvolvimento sustentável da região.

A participação ativa da Fitimn em movimentos 
que congregam diversos setores produtivos do Pará é 
um exemplo dessa nova dimensão que a entidade está 
propondo ao sindicalismo amazônico, sob a competente 
e ativa presidência do ora homenageado.

Peço o apoio dos nossos Pares na aprovação 
desse Voto.

Sala das Sessões, 16 de março de 2010. – Se-
nador Flexa Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 374/2009-CMMC

Brasília, 1º de dezembro de 2009.

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de 

Permanente sobre Mudança Climática, criada mediante 
Resolução nº 4, de 2008-CN, tenho a satisfação de co-
municar a Vossa Excelência que, em reunião realizada 
no dia 24 de novembro do ano em curso, foi aprovado, 
por unanimidade, o Relatório Anual nº 1/2009-CMMC, 
das Atividades desenvolvidas por esta Comissão, na 3ª 
Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, cujo 
texto original envio anexo, para conhecimento dos Ex-
celentíssimos Senhores Parlamentares.

Comunico, também, que esta Comissão aprovou 
Projeto de Resolução - parte integrante do Relatório 
– o qual submetemos às Mesas do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, para os efeitos do art. 
128, alínea “a”, do Regimento Comum.

Respeitosamente, _ Senadora Ideli Salvatti, 
Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

A Presidência comunica ao Plenário que o Relatório 

Anual nº 1, de 2009, da Comissão Mista Permanente 

sobre Mudanças Climáticas vai à publicação em suple-

mento ao Diário do Senado Federal desta data.

Com referência ao Projeto de Resolução apre-

sentado, a Presidência comunica ao Plenário que o 

enviou à Mesa do Senado Federal, e que a própria 

Comissão Mista já o enviou à Mesa da Câmara dos 

Deputados, para os efeitos do art. 128, alínea “a”, do 

Regimento Comum.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência comunica que recebeu ofício do Presidente 

do Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA, en-

caminhando exemplares do Relatório Final da Sexta 

Reunião Plenária do Colegiado.

O expediente vai à publicação e será despacha-

do, acompanhado dos exemplares, às Comissões de 

Assuntos Econômicos; de Direitos Humanos e Legis-

lação Participativa; e de Assuntos Sociais.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

dos, encaminhando um exemplar do Relatório àquela 

Casa.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Mesa Diretora, com satisfação, anuncia uma correspon-
dência que recebemos do lançamento do livro 70 anos 
a serviço da história, do Rotary Clube de Parnaíba, que 
lançou hoje, no dia 16. Todos os fatos e histórias do 
Clube, depoimentos e artigos cuidadosamente reuni-
dos poderão ser apreciados por rotarianos e amigos 
da Família Rotary.

Trata-se de 70 anos da história do Rotary Clube 
de Parnaíba, que tem como membros Antônio Elias, 
Antônio Lisboa, Antônio de Pádua, Antônia Helder Me-
nezes, Augusto Rodrigues, Alexandre Alves, Adriano 
Ciarlini, Bernardo de Claraval, Carlos Henrique, Car-
los Alberto, Dayan de Araújo, Emídio Augusto, Israel 
José, Juliana de Freitas, João Henrique, Maria de Je-
sus, Mariano José, Marilda Pessoa, Nayara Christina, 
Pedro Ricardo, Raimundo Arary, Reinaldo de Castro, 
Renato Araribóia, Roberto José, Roseana de Olivei-
ra, Valdir Aragão, Vanessa Cristina. A eles, os nossos 
parabéns pela obra lançada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Gerson Camata, Flexa Ri-
beiro e Marconi Perillo enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e §2º, do Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados jogou ontem 
na lata de lixo o bom senso, o respeito ao texto cons-
titucional e derrubou uma negociação que demorou 
meses e exigiu esforços de parlamentares e do gover-
no federal. Ao aprovar a chamada “emenda Ibsen” ao 
texto do projeto que estabelece o modelo de partilha 
na exploração do pré-sal, e manter o restante do texto 
elaborado pelo deputado Henrique Eduardo Alves, os 
parlamentares deram seu aval a uma proposta desas-
trada, que contraria frontalmente a Constituição.

O líder do governo na Câmara, deputado Cândi-
do Vacarezza, do PT de São Paulo, bem que advertiu 
seus colegas: “Não tomem isso como uma ameaça, 
mas uma informação. O presidente Lula não terá con-
dições de sancionar essa medida, isso é terreno na 
Lua, um engodo”. Não foi ouvido por seus colegas, que 
preferiram endossar a alegação de que o petróleo ex-
traído no mar é um patrimônio da União, e os royalties 
por sua exploração devem ser divididos entre todos os 
Estados e municípios.

Ora, como já tive a oportunidade de assinalar em 
várias ocasiões neste Plenário, a Constituição de 1988 
é explícita ao tratar da questão dos royalties, garantin-

do o direito aos Estados produtores em seu artigo 20, 
parágrafo primeiro. Mais uma vez, leio o texto:

“É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a ór-
gãos da administração direta da União, participação 
no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, 
de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo 
território, [na respectiva] plataforma continental, [no] 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou com-
pensação financeira por essa exploração.”

A Constituição concede direitos expressos aos 
Estados sobre a exploração de petróleo, não só em 
terra firme como na sua plataforma marítima. Como 
ela exige leis com regras para a distribuição dos royal-
ties, já foram feitas duas: a 7.990, de 1989, e a 9.478, 
de 1997. Com o pré-sal, tornou-se necessária uma 
terceira lei, mas ela não pode, em hipótese alguma, 
fugir do pagamento das compensações conforme de-
termina o artigo 20 da Constituição. Ele não faz distin-
ções entre pré-sal e pós-sal, não menciona camadas 
geológicas.

Ao subtrair receitas de um ente da federação para 
atribuí-las a outro, a proposta de divisão igualitária equi-
para Estados e municípios que arcam com despesas 
significativas derivadas da exploração de petróleo com 
outros que, por não possuírem reservas, não precisam 
lidar com os problemas causados pela descoberta de 
petróleo em seu território ou plataforma marítima.

Assim como os demais Estados produtores, o 
Espírito Santo não é beneficiado por um tostão do 
ICMS gerado pelo petróleo e gás que vai para outros 
Estados. O ICMS é cobrado no Estado consumidor. 
Mas quem é obrigado a enfrentar as inúmeras decor-
rências da atividade petrolífera? Não são os gover-
nantes dos Estados que nada produzem, mas os do 
Rio e Espírito Santo. 

Em águas capixabas, as plataformas de extra-
ção afastam os peixes, obrigando os pescadores a se 
aventurarem, em embarcações precárias, cada vez 
mais longe, em busca de sua fonte de sustento. O trá-
fego intenso de caminhões pesados da Petrobras e de 
suas prestadoras de serviços faz com que as estradas 
se deteriorem rapidamente, exigindo investimentos do 
governo estadual para recuperá-las ou construir vias 
alternativas. A ameaça de danos ambientais é perma-
nente, devido à presença, na baía de Vitória, de navios 
que transportam produtos químicos perigosos, desti-
nados às plataformas. 

As cidades em que se estabelecem as bases de 
exploração necessitam investir em infra-estrutura, em 
estradas de acesso, enfrentam o problema do rápido 
crescimento da população e também o do aumento das 
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taxas de criminalidade. Quem paga tantos custos? Os 
Estados de onde não há uma gota de petróleo?

Se essa proposta absurda prosperar, o Espírito 
Santo perderá mais de 60 por cento do que recebe 
anualmente, e os municípios capixabas produtores de 
petróleo perderão 50 por cento dos repasses anuais. 
Deixarão de ingressar no caixa do Estado 212 milhões 
de reais por ano e, no dos municípios produtores, as 
perdas mais de 230 milhões de reais por ano.

Como esses cálculos foram baseados nos repas-
ses de 2008, quando o Estado produzia pouco mais 
de 100 mil barris diários, e a Petrobras quer chegar 
ao final deste ano produzindo 300 mil barris diários, 
as perdas na verdade serão muito maiores. No Rio 
de Janeiro, calcula-se que as perdas chegariam a 7 
bilhões e 200 milhões de reais por ano, incluindo o 
Estado e municípios.

A bancada federal capixaba compareceu à vo-
tação de ontem, e votou em peso contra a proposta. 
A luta continuará, agora no Senado e no Supremo 
Tribunal Federal, que deve apreciar uma ação direta 
de inconstitucionalidade apresentada pelo deputado 
federal carioca Geraldo Pudim. 

Não desistiremos enquanto a afronta à Cons-
tituição perpetrada pela emenda do deputado Ibsen 
Pinheiro não for retirada do texto da proposta. Ela ar-
ruinará os Estados que garantem ao Brasil o petróleo 
de que necessita. É um verdadeiro tiro no pé, que afe-
tará, não só o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, mas 
todo o País, além de atentar contra a Constituição, a 

Carta Magna a que todos os brasileiros devem obedi-
ência – e que não pode ser atropelada por propostas 
oportunistas.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Ex-cliente de Dirceu 
controla fatia maior da Eletronet”, publicada pelo jornal 
Folha de S. Paulo, de 27 de fevereiro de 2010.

A matéria destaca que Nelson dos Santos, ex-
cliente de José Dirceu, é o principal acionista privado 
da Eletronet, empresa em processo de falência que 
o Governo planejava reativar para ser usada como 
“espinha dorsal” do PNBL (Plano Nacional de Banda 
Larga).

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
A questão que se coloca diante do mundo em 

Copenhague é objetiva e clara: ou reduzimos significa-
tivamente as emissões, ou corremos o risco de ver a 
temperatura do globo subir acentuadamente, com efeitos 
gravíssimos e devastadores para todos no planeta.

No Fórum Mundial de Legisladores, realizado an-
teriormente na mesma cidade de Copenhague, a meta 
de redução firmada por representantes de 25 países 
foi de 70% até 2020, o que claramente demonstra a 
gravidade do quadro mundial.

Por isso, não nos parece justo e lógico as tenta-
tivas de postergar uma tomada de decisão quanto aos 
níveis de emissão a serem atingidos até 2020.

Para que se firmem as bases de um acordo pós-
Kyoto, já na Cúpula de Copenhague, é fundamental 
e inadiável superar a relação duvidosa e –diríamos – 
perigosa, que tem preponderado entre as economias 
desenvolvidas e as emergentes.

Estas parecem desejar esperar pelo primeiro 
passo daquelas e vice-versa, para tomarem as medi-
das necessárias ao combate do aquecimento Global, 
o que tem dificultado o consenso em torno de metas 
comuns.

Para nós, o Brasil precisa ser ousado e, com o 
apoio de outros governos, como o da França e o do 
Chile, por exemplo, fazer um esforço para preponderar 
um compromisso de todas as nações quanto à redução 
efetiva da emissão causadoras do efeito estufa.

O Brasil precisa dizer não ao jogo de empurra em-
purra que coloca em risco a sustentabilidade planetária!

O Brasil precisa aproveitar a oportunidade de 
aliança com a França, para assumir a liderança mundial 
que lhe é reconhecida e ousar mais, ser mais proativo 
nas propostas para reduzir as emissões de gás car-
bônico, sobretudo diante da necessidade de um novo 
protocolo climático.

Nós devemos agir de forma exemplar, sem condi-
cionamento, porque, afinal, está sob nossa responsabi-
lidade a Amazônia um dos mais importantes biomas. Se 
nós conseguirmos reduzir efetivamente as queimadas 
de nossas florestas, daremos uma contribuição signi-
ficativa para a sobrevivência do mundo.

No Congresso Nacional, temos demonstrado 
inequívoco esforço no sentido de discutir o aqueci-
mento global e definir parâmetros para a redução das 
emissões brasileiras, como demonstra a aprovação 
pelo Plenário da Política Nacional sobre Mudanças 

Climáticas, que explicita meta voluntária de corte de 
emissões entre 36,1% e 38,9% até 2020.

Com o intuito de contribuir para o debate desse 
tema, gostaríamos de trazer a esta Tribuna as reflexões 
de Sérgio Abranches e Eduardo Viola,  que lançam 
uma pergunta fundamental para o momento em que 
discutimos as bases para um mundo pós-Kyoto.

Que alternativas existem para elevar os índices de 
desenvolvimento humano e satisfação material das po-
pulações Latino-americanas àqueles hoje existentes, por 
exemplo, na Península Ibérico, observados, ao mesmo 
tempo, os limites impostos pelo imperativo climático?

O problema diz respeito à própria operacionaliza-
ção do fator climático como critério de seleção de alter-
nativas. Implica, por exemplo, examinar os potenciais 
de desenvolvimento de baixo carbono das diferentes 
regiões da América Latina, avaliar e estimar os riscos 
ambientais e climáticos presentes em cada uma delas; 
e determinar a necessidade de adaptação às novas 
condições ambientais.

Os países que lutarem pela preservação ambien-
tal poderão obter aporte financeiro no desenvolvimento 
de políticas e tecnologias limpas. Os países que insisti-
rem em políticas predatórias tenderão a se marginalizar 
e perder respeitabilidade e influência na arena interna-
cional, bem como tenderão a afastar investimentos de 
qualidade das economias mais desenvolvidas.

O Brasil tem o dever de assumir o papel de lide-
rança, não só porque é um grande emissor regional, 
mas também porque detém uma matriz elétrica quase 
descabornizada, capacidade tecnológica, capital em-
preendedor, capacidade agrícola e competitividade 
no agronegócio.

A Cúpula de Copenhague revela-se, Senhoras 
e Senhores Senadores, como oportunidade singular 
para cobrarmos posições mais progressistas de to-
dos os países e fortalecermos nova retórica voltada à 
centralidade da questão ambiental como pivô da po-
lítica de segurança nacional, segurança energética e 
segurança climática.

Sem dúvida, o Brasil, como liderança da América 
Latina, tem papel primordial na definição das ações a 
serem tomadas pelos atores regionais na preservação 
ambiental, fator preponderante na garantia da susten-
tabilidade planetária e na execução de medidas de 
combate às mudanças climáticas.

Para tal, poderia buscar o apoio do Chile, que é o 
Estado de Direito mais consolidado na região e detém 
credibilidade Internacional, baixas de desmatamento 
e a menor intensidade de CO² por unidade de PIB. No 
encontro dos Presidente do MERCOSUL, de julho de 
2007, a Presidente do Chile destacou a necessidade 
de dar importância à governabilidade regional da mu-
dança climática.
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O fato é que o Brasil e a América Latina precisam 
estar atentos à preservação ambiental, porque os efei-
tos das mudanças climática na região são notórios e 
não podem ser ignorados. Necessário se faz superar 
o atraso do continente na percepção e enfrentamento 
dos problemas de deterioração ambiental, o que se 
mantém com relação às mudanças climáticas.

Os resultados decorrentes da falta de preservação 
ambiental e da geração do efeito estufa têm demonstrado 
a alta vulnerabilidade da América Latina e demandam po-
líticas públicas efetivas para lidar com a questão ambiental 
e climática, marcadas por diversos fenômenos.

Nenhum governo latino-americano pode ignorar a 
dimensão de fenômenos climáticos como as chuvas na 
Venezuela em 1999 e 2005; a inundação dos pampas 
argentinos em 2000 e 2002; a seca na Amazônia em 
2005; a tempestade de granizo na Bolívia em 2002 e, 
em Buenos Aires, em 2006; e o furacão Catarina no 
Atlântico Sul em 2004.

Nenhum governantes latino-americano pode ig-
norar as chuvas excessivas no sul do Brasil que, neste 
momento, fez inúmeros desabrigados.

A gravidade da questão da preservação ambiental 
projeta-se hoje em fenômenos de mudança climática, 
entre os quais, se destacam a savanização da Ama-
zônia oriental, a forte mudança do padrão de chuvas 
na Amazônia ocidental, com declínio significativo da 
densidade florestal e aumento da freqüência de quei-
madas em toda a Amazônia.

A variação do El Niño também será errática por 
causa do aquecimento global, com impacto significati-
vo sobre o conjunto do continente, particularmente na 
vertente ocidental dos Andes do Equador até o Peru. 
A diminuição dos glaciais dos Andes agravará o pro-
blema de abastecimento de água local e de energia 
no Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Equador.

Senhor Presidente, se os países de todo o mundo 
fizessem um balanço do quadro de mutações climáti-
cas e das conseqüências destas em cada região, de-
certo ficariam assustados com o ritmo de degradação 
do meio ambiente.

Mas o atual quadro de aquecimento global poderá 
ser mitigado apenas se os países se conscientizarem 
conjuntamente do problema e alterarem os ciclos eco-
nômicos insustentáveis que levaram à devastação ou 
à degradação de ecossistemas, como a Mata Atlântica 
e a Amazônia.

Transitar do ciclo de insustentabilidade econômica 
para o de sustentabilidade e preservação do ambiente 
é o desafio que se coloca para o Brasil, para as na-
ções latino-americanas e para o mundo. Isso depende 
de conscientização e formulação de políticas públicas 

norteadas pela necessidade de preservação do planeta 
como patrimônio para as gerações futuras.

O Brasil precisa e deve ser ousado na preservação 
do meio ambiente! E o momento é o de Conpenhague!

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã, dia 17, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 

1  
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 Fe-
deral; 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 22-12-
2009) Relator revisor: Senador Gim Argello 

(Sobrestando a pauta a partir de: 28-
11-2009) 

Prazo final prorrogado: 23-03-2010 

2 
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 re-
gional. 

(Lida no Senado Federal no dia 22-12-
2009) Relator revisor: Senador César Bor-
ges 

(Sobrestando a pauta a partir de: 17-
02.2010) 

Prazo final prorrogado: 02.05.2010 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º, da Constituição) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de inicia-
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tiva 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 do-
centes para atuar na educação básica, e dá 
outras providências. 

Dependendo de Parecer da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
12-2009) 

4  
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 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 103, 
de 2010, da Comissão de Assuntos Econô-
micos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2009. 

5  
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 Anto-
nio 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. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do 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, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 

Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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 Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta 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. 

9 
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 Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização 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 Cida-
dania, Relator: Senador César Borges. 
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10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como 
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do Título 
VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2003 

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro 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 ma-
gistrados como medida disciplinar e permitir a 
perda de cargo, nos casos que estabelece. 

Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Subs-
titutivo), que oferece. 

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatá-
ria 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 Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko. 

13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 

69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

14  
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 utili-
zação do jateamento de areia a seco. 

Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

15 
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 reverti-
dos 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 Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

16 
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 
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de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000, 
na Casa de origem), que extingue as listas trí-
plices do processo de escolha dos dirigentes 
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de 
21 de dezembro de 1995. 

Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Senador 
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

18 
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 Russo-
manno), 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 providên-
cias (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 pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

19 
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 Ar-

ruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado Emissões 
Evocadas Otoacústicas. 

Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1 
e 2-CAS, de redação, que apresenta. 

20 
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 apreen-
didos 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, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

21  
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 au-
tarquias 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, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que apresenta; e 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos 
termos do Substitutivo aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania. 

22  
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), 
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que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

23 
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. 

24 
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 Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
te da República, que altera o art. 37 da Lei n° 
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe 
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgão e entidades federais e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Rela-
tor ad hoc: Senador Inácio Arruda. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Magela), 
que revoga o art. 508 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo 
que permite a rescisão de contrato de traba-
lho, por justa causa, do empregado bancário 
inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

27  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Sandro Ma-
bel), que dispõe sobre o dever de notificação 
em caso de necessidade de ações preventivas, 
de socorro, assistenciais ou recuperativas na 
área de defesa civil e dá outras providências. 

Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

28 
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 Comis-
são de Serviços de Infraestrutura, Relator: Se-
nador Cícero Lucena, favorável nos termos da 
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece. 

29 
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 
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alterações contratuais de sociedade que seja 
integrada por sócio incapaz). 

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais. 

30  
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 Delga-
do), que dispõe sobre a advertência em rótulos 
de alimentos e bulas de medicamentos que 
contêm fenilalanina. 

Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que ofe-
rece. 

31 
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 realiza-
ção de exames periódicos para avaliar a saú-
de 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. 

32 
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 compo-
nentes, sem autorização do consumidor no 
fornecimento de serviços). 

Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de 
2009, das Comissões 

-de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favo-

rável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; e 

-da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao 
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva, 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). 

34 
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. 

35 
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 Zim-
mermann), 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 aqui-
sição 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: Sena-
dor Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator 
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ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos 
termos do Requerimento nº 636, de 2009). 

36  
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 Almei-
da), que altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir a ausência ao serviço para realização 
de exame preventivo de câncer. 

Parecer sob nº 1.650, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora 
ad hoc: Senadora Fátima Cleide, favorá-
vel, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS, que 
apresenta. 

37 
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 Instru-
tor de Trânsito. 

Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mozarildo Cavalcanti. 

38 
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, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008 

Discussão, em turno único do Proje-
to de Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 
231/2003, na Casa de origem, do Deputa-
do Bernardo Ariston), que dispõe sobre a 
criação de áreas específicas e instalação 
de assentos para pessoas portadoras de 

deficiência e pessoas obesas e dá outras 
providências. 

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-
lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999, 
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá), que regula o exercício da profissão 
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá 
outras providências. 

41 
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 Cor-
relatos, e dá outras providências, para permitir 
que farmácias e drogarias disponibilizem ser-
viços de aferição da pressão arterial. 

Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda 
nº 1-CAS, que apresenta. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

43 
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, 
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na Casa de origem, do Deputado Carlos Abi-
calil), 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, Rela-
tor: 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. 

44 
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-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir 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. 

45 
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 Ro-
sado), 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. 

46  
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 Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

47 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, 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-
bunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Fe-
deral 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. 

48  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro 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 Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regi-

mento 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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
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condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

50 
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 auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

51  
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 regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

52  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 8, de 2006) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria 

da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º 
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que 
restringe a venda de esteróides ou peptídeos 
anabolizantes e dá outras providências, para 
tipificar a venda desses produtos como crime 
punível com penas equivalentes às do tráfico 
ilícito de substância entorpecente. 

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº 
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais. 

53  
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, ín-
dices 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 (Substituti-
vo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com 
voto em separado do Senador Sadi Cassol. 

54  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
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bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça 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 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 175, DE 2003- COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Com-
plementar 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, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-

rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 316, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegi-
bilidades), para declarar a inelegibilidade, em 
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na 
eleição imediatamente anterior. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 

MARÇO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL760



Março de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 17 07831 

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 re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 269, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
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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 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 
1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

61  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, 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 Comple-
mentar 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 tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

62  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 363, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 381, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Comple-
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mentar, 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, 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. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

65  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 231, DE 2006 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

66 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
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condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 265, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complemen-
tar, 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 paren-
tes próximos as condições de inelegibilidade 
aplicáveis aos agentes políticos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 684, DE 2007 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar, 
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para tornar inelegíveis os apresentado-
res, locutores e comentaristas de programas 
de rádio ou televisão que não se afastarem 
de suas funções até um ano antes do pleito, 
e proibir detentores de mandatos eletivos de 
exercer essas atividades. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

69 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 17, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
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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 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa 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 tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

71  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 184, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera 
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a 
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento, 
no prazo de três meses da decisão adminis-
trativa 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, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 209, DE 2008  
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
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de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

73  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 236, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, para fazer constar que a con-
tagem do prazo de inelegibilidade do disposi-
tivo em questão é contado a partir da perda 
do mandato eletivo. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 

com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

74  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

-1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

-2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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75 
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 obri-
gatoriedade do ensino da Libras na educação 
infantil e no ensino fundamental. 

Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de 
2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): 
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as 
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora 
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, 
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na 
forma de subemenda que apresenta. 

76  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

-de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

-de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

77  
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 Cida-
dania, 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. 

78  
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 Comis-
são de Constituição Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande. 

80 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
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liberdade sexual ou o correspondente ao des-

crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 28 

minutos.) 

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
16-3-2010 
Terça-feira

11h15 – Deputado Antônio Feijão, PTC/AP
Sala de Audiências
11h30 – Padre Getúlio de Alencar
Sala de Audiências
12h30 – Ministro Galba Veloso
Sala de Audiências
15h45 – Atriz Elizabeth Savala
Sala de Audiências
16h – Ordem do Dia
Plenário
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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

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**

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

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

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

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

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

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

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

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

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

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

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)

Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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**

Amapá
Maioria-PMDB - Geovani Borges* (S)

Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

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**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (28)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010

Prazo final prorrogado: 02/09/2010
TITULARES SUPLENTES

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

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,19)

Tasso Jereissati   (PSDB-CE) (5,29,30)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,22)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,20)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,21)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (18)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)
Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (24)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

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).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

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

Fax: 3303-1176
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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)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (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) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:
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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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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



março de 2010 ORDEM DO DIA terça-feira 16 139

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

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
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
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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)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

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)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
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)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (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) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (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).



146 terça-feira 16 ORDEM DO DIA março de 2010

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

7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

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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 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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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

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.
2 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.
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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)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Tião Viana   (PT) (37)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  João Pedro   (PT) (11,41)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (29,72)

 6.  Sadi Cassol   (PT) (4,39,81,82,83,84,87)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Geovani Borges   (PMDB) (64,67,88,91)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,60)

 4.  VAGO (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 )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (43)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (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)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 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)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  VAGO (33,78)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Geovani Borges   (PMDB) (9,52,88,91)

Paulo Duque   (PMDB) (6,56)

VAGO (48,80)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (51)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (22)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  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 ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (10,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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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) (5)

Papaléo Paes   (PSDB) (9)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3)

 2.  VAGO (2,11,16)

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

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (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.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



162 terça-feira 16 ORDEM DO DIA março de 2010

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

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.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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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) (30)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (30)

João Pedro   (PT) (34,47,87,88,89)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,38)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,47)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (61,64)

Geovani Borges   (PMDB) (54,64,96,99)

Francisco Dornelles   (PP) (57,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,58,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,68,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,69,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,63,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (46,62,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (40)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (48,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,70,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (51)  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

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

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

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

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

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
Romeu Tuma  1.  Gim Argello 

PDT
Patrícia Saboya (2)  1.  VAGO (1)
Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

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

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

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

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96)

Sadi Cassol   (PT) (35,85,86,87,98,101)

 1.  João Pedro   (PT) (1,31)

 2.  Gim Argello   (PTB) (30,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (37,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (37,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Geovani Borges   (PMDB) (58,102,105)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (56)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42)

Marco Maciel   (DEM) (46)

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) (25,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (41)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,50)

 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) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (22,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,47)

Romeu Tuma (47)

 1.  João Vicente Claudino (47)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (47)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Ideli Salvatti   (PT) (7,13)

Paulo Paim   (PT) (8,14)

Inácio Arruda   (PC DO B) (16)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (13,14,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,18)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (19)

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

Marco Maciel   (DEM) (9)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (10)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,20)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,15)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (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)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

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

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

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

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PV) (7,26,43,45)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (22)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (24)

 2.  César Borges   (PR) (21)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (23)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (40,47,48,49,54)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (40)

Geovani Borges   (PMDB) (39,50,53)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,38)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (33)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (29)

Eliseu Resende   (DEM) (34)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,14)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (35)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,27)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,31)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,32,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,19)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (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 (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 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) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 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)
VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6,7,8,9)  1.  VAGO (2,4)

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

 1.  VAGO (3)

 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)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

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

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi 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) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 2.  João Pedro   (PT) (3)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

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

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 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) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (41,44)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

Geovani Borges   (PMDB) (34,68,72)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (37)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (2,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (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).

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS) (16)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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)

Valter Pereira   (PMDB) (11)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,7,19)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,4,9)

Mário Couto   (PSDB) (13)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (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)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

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

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 )

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1,2)

 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 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
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

João Pedro   (PT) (47)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

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

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Geovani Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  José Agripino   (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)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

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

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

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)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 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) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Geovani Borges   (PMDB) (53,76,79)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (43)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (29,50)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  VAGO (47,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (34)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  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.
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).
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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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)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,27)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,26)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (32,45,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,43)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,48)

Almeida Lima   (PMDB) (47)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (46)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (42)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (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) (19)

Sérgio Guerra   (PSDB) (21,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (38)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (37,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,31)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,30)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,17,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (33)  1.  Mozarildo Cavalcanti (33)

PDT
Jefferson Praia (8,15,40)  1.  João Durval (16,39)

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

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

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

Delcídio Amaral   (PT) (22)

Sadi Cassol   (PT) (23,63,67,70)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (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) (40,43)

Gerson Camata   (PMDB) (36,46)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (38,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,39)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (41,42)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (26)

Raimundo Colombo   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

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

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (6,7,9)

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

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (5,8)

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

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

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

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (18)

Magno Malta   (PR) (20)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,44)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,47)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,42)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (39)

Lobão Filho   (PMDB) (34)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,35)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (40)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (37)

 3.  Geovani Borges   (PMDB) (8,9,36,45,48,59,61)

 4.  VAGO (2,53,56,58,60)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (28)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,23)

José Agripino   (DEM) (6,12,29)

Efraim Morais   (DEM) (31)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15,24)

Sérgio Guerra   (PSDB) (14,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (25)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (26)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (15,24)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (16,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,15,43)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (30)  1.  Fernando Collor (30)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

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

VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM)
VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC)
 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (14)

Paulo Duque   (PMDB-RJ)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (9)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (11)

VAGO (11)

 1.  VAGO (6)

 2.  VAGO (10)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (11)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



224 terça-feira 16 ORDEM DO DIA março de 2010

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

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:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  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:  04/01/2010
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
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br



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

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO
Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG) 

1º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) 

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI)1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senador Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado André de Paula (DEM/PE) 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP)3    

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
(Atualizada em 05.03.2010) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br

  

                                                          
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir 
dessa data, conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 
23.09.2009, conforme Of. GSMS 098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 
Deputados em Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados em Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
  
 



 
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 SUPLENTES

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   (inciso 
IX)   

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 

 



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  

Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 
SENADORES 

TITULARES SUPLENTES
Maioria (PMDB) 

PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
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. 
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