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Ata da 50ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 13 de abril de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Flexa Ribeiro e Geovani Borges

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10 minu-

tos e encerra-se às 22 horas e 28 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há 
número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhamos.

Brasília, Capital da República do Brasil, 13 de abril 
de 2010, terça-feira, 14 horas e 10 minutos. Estamos 
vivendo a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Le-
gislatura. Esta é a 50ª Sessão Deliberativa Ordinária.

O tempo destinado aos oradores do Período do 
Expediente da presente sessão será dedicado a come-
morar o Dia de Tiradentes e o aniversário de 50 anos 
de Brasília, de acordo com Requerimentos nº 161 e 
220, de 2010, do Senador Cristovam Buarque (PDT/
DF) e de outros Srs. Senadores.

O painel acusa a presença de 30 Senadores na 
Casa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Pela ordem, Senador Mário Couto, do PSDB do 
Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Eu gostaria de solicitar minha inscrição para o perí-
odo da sessão ordinária de mais tarde, às 16h, para 
falar para uma comunicação inadiável.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido, e a nossa eficiente Secretária-Geral 
já está fazendo sua inscrição.

Então, convidamos para compor a Mesa o Se-
nador Cristovam Buarque, autor do requerimento de 
realização desta comemoração pelo transcurso dos 50 
anos de Brasília, bem como rememorar a luta e o sa-
crifício de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier.

E quis Deus também, nessa mesma dada – como 
Padre António Vieira diz, um bem é sempre acompa-
nhado de outro –, houvesse a imolação de um dos 
maiores brasileiros – quis Deus, também mineiro – pela 
redemocratização deste País. Sua morte coincidiu com 
a morte de Tiradentes.

Então, eu, na qualidade de Presidente dos traba-
lhos desta sessão, ajunto também esta homenagem 
que temos de fazer àquele ilustre brasileiro.

Convidamos a todos para, de pé, cantarmos o 
Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda de Mú-
sica da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Coral 
Infanto-Juvenil do Colégio Sigma.

(Procede-se à execução do Hino Na-
cional.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Na 
sequência elaborada pela Secretária-Geral da Mesa, 

Drª Claudia Lyra, concedemos a palavra ao Senador 
Cristovam Buarque para o seu pronunciamento.

Em seguida, vamos ouvir o Hino a Brasília e a 
canção Brasília, Capital da Esperança. Depois, falarei 
em nome da Presidência do Senado.

Nós colocamos V. Exª numa deferência toda es-
pecial, porque a sugestão foi de V. Exª. Nós vivemos 
uma República representativa, e é V. Exª que está aqui 
representando a grandeza do povo de Brasília, como 
Senador da República, embora eu também me sinta 
muito forte, porque há 300 mil piauienses em Brasí-
lia, e estou presidindo esta sessão. Todavia, V. Exª é o 
legítimo representante, Senador da República, e sua 
inteligência privilegiada lembrou que o Senado da Re-
pública, antes do próprio dia, deveria começar a cha-
mar a atenção do Brasil para os 50 anos de Brasília. 
A história teve o antes, e lembramos o antes de Tira-
dentes. E lembro um antes bem recente, aquele que 
se imolou pela redemocratização brasileira: o também 
mineiro Tancredo Neves.

Com a palavra, o professor Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Mão Santa; Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras; demais autoridades presentes, que 
aqui se encontram para lembrarmos essas duas da-
tas que coincidem em uma só, tão importantes para o 
Brasil. Importantes, porque um país se faz, como di-
zia Monteiro Lobato, de livros e homens, incluindo-se 
as mulheres, obviamente; mas um país só se faz pela 
memória constante da sua história. 

E a história de um povo, a história de um país 
é a história de seus heróis e das epopeias que eles 
levaram o povo a realizar. E hoje nós comemoramos, 
no mesmo dia, o grande herói brasileiro, Tiradentes, 
e comemoramos hoje a grande, a maior de todas as 
epopeias do Brasil, que é a mudança da capital e, ao 
mesmo tempo, a cidade de Brasília.

O herói Tiradentes é uma figura e uma estrela 
que fulgura no céu da história brasileira de maneira 
quase solitária pela sua grandeza. Não quer dizer que 
tenhamos tido um único herói. Tivemos outros. Mas 
nenhum, pela maneira como deu a vida, pela razão 
pela qual lutou, tem a grandeza do grande Tiradentes, 
o Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746 
e que dedicou a sua vida, além de procurar conhecer 
o Brasil com diversas profissões e viagens, à luta que 
todos consideravam impossível, de fazer do Brasil um 
país independente da metrópole portuguesa. 

É interessante como as coisas, ao se realizarem, 
parecem simples, quase que automáticas, inevitáveis 
que tenham acontecido. Mas pensar, no século XVIII, 
que seria possível o Brasil ser um país independente, 
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e uma independência a partir da luta do próprio povo, 
pensar isso era um gesto de loucura positiva, que a 
gente vê de vez em quando nos grandes heróis. 

Vejam que mesmo quando, anos depois, déca-
das depois, a gente consegue a independência, não foi 
a independência pela qual Tiradentes desejava lutar. 
A independência de Tiradentes era a independência 
conquistada pelo povo, era a independência da esco-
lha de um dirigente pelo povo, de um presidente da 
República. Nós levamos décadas e no fim tivemos de 
ter uma independência pura e simplesmente conce-
dida pela metrópole, que chegou ao ponto de, ao in-
vés de nos permitir eleger o nosso presidente, colocar 
como monarca o filho do monarca da metrópole. Em 
uma relação tão estreita entre metrópole e ex-colônia 
foi que o nosso primeiro Imperador terminou virando 
também rei de Portugal.

Não era essa a luta que Tiradentes imaginava. 
A luta que ele imaginava tinha a loucura do tempo em 
que isso parecia impossível e tinha o sonho daquilo que 
nós levamos muito tempo para realizar, quando quase 
cem anos depois nós proclamamos a República.

Por isso hoje, 21 de abril – quando estivermos 
no 21 de abril, hoje nós comemoramos essa data – 
é para lembrar o grande, o maior de todos os heróis 
brasileiros. Mas não só pelo sonho, não só pelo vis-
lumbre de utopia e de independência, mas também 
pela maneira como dedicou sua vida e foi capaz de 
enfrentar a morte com toda a grandeza de um herói. E 
nisso, tirando alguns raros que nós temos na história 
do País, Tiradentes fica quase que isolado. Nós não 
temos muitos outros que tenham enfrentado uma luta 
correta e que tenham dado a vida por ela.

Tiradentes por isso é tão importante para esses 
jovens que eu vejo aqui nos assistindo, porque ele sim-
boliza a luta correta de um país independente por um 
homem capaz de dar a sua vida por essa luta.

Mas um país não se faz apenas de heróis, se 
esses heróis não ajudam a construirmos a história 
com epopeias, com a grandeza dos gestos nacionais. 
Não apenas o gesto de um indivíduo como Tiradentes, 
mas o gesto de uma nação inteira. E é aqui que entra a 
epopeia de Brasília, que nós comemoramos no mesmo 
dia, que nós comemoramos no dia em que Tiradentes 
foi enforcado, completando o seu heroísmo.

Certamente, não é por acaso que 21 de abril é a 
data da inauguração de Brasília. Certamente, Jusce-
lino Kubitscheck, ao escolher essa data, quis prestar 
uma homenagem ao próprio Tiradentes, para que nós 
nos lembrássemos do heroísmo de um homem e da 
epopeia de uma nação.

É preciso lembrar, entretanto, que nas bandeiras 
de luta do Tiradentes e do movimento da Inconfidência 

Mineira já estava ali a ideia de transferir-se a capital 
para o Planalto Central. Já se falavam nos documentos 
de Tiradentes e dos outros que era preciso interiori-
zar o Brasil, mudando a capital; que era preciso não 
apenas independência, mas segurança, que naquele 
tempo significava estar livre do bloqueio dos portos 
pelos barcos estrangeiros.

Portanto, a ideia de trazer a capital para cá tem a 
idade dos sonhos de independência do Brasil. 

Em 1821, um ano antes da independência, José 
Bonifácio já insistia na necessidade de transferir a ca-
pital, e não para longe daqui de onde estamos. 

Em 1822, chegou-se a afirmar com clareza a ideia 
da transferência e a dar até um nome para a nova capi-
tal, que seria Pedrália, em homenagem a D. Pedro I.

Em 1955, entretanto, muitos anos depois, foi pos-
sível, em Jataí, o Juscelino, por uma provocação que 
o Dr. Valter deve se lembrar muito bem – nem sei se 
ele estava presente – uma provocação do Toniquinho, 
que está vivo até hoje, que está presente até hoje e 
que, muito jovem, teve a ousadia de levantar o dedo 
durante uma reunião com Juscelino e perguntar “Se 
o senhor defende tanto a Constituição, vai transferir a 
capital para o Planalto Central?”. Ousadia de um jo-
vem. E Juscelino teve a ousadia de responder dizendo 
que sim, sem ter pensado antes nisso, sem ter feito as 
considerações necessárias, mas com um sentimento 
de estadista de que em alguns momentos as decisões 
têm que ser tomadas sem que se analisem demasiado 
as consequências.

Foi a partir dali, e tudo coincide no mês de abril, 
naquele 4 de abril de 1955, no diálogo de Toniquinho 
e Juscelino em Jataí. Em abril do ano seguinte, ele 
já Presidente da República, assina a mensagem que 
foi enviada ao Congresso propondo a construção e a 
transferência da capital, em Anápolis, perto daqui. 

Depois de setembro, a proposta foi aprovada. Foi 
aprovada pelo Congresso, apesar das resistências de 
muitos grupos, mas foi aprovada a ideia de que a capital 
da República deveria ser transferida para cá.

No final de 1956 já chegam as primeiras máqui-
nas que começam o trabalho e, num período de pou-
co mais de quatro anos, o Brasil realiza o que parecia 
absolutamente impossível: ter nova capital no planalto 
central, distante de tudo, longe de tudo, mas dentro do 
coração do Brasil.

Esse gesto de construir em quatro anos uma ca-
pital em si foi uma epopeia. Mas não é aí que está toda 
a epopeia do Brasil. A epopeia está no fato de que nos 
anos seguintes aos quatro iniciais de construção, nos 
anos posteriores a 1960, nós conseguimos não ape-
nas ter aquele sonho transformado em uma metrópole 
como somos hoje, com 2,5 milhões de habitantes, mas 
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muito mais do que isso, termos praticamente comple-
tado aquilo que estava por trás da ideia de transferir a 
capital, que era muito mais do que mudar o lugar onde 
funciona o poder. O que estava por trás era a ideia de 
mudar a distribuição da demografia brasileira. O que 
estava por trás era mudar o local onde o Brasil produ-
zia suas riquezas.

E neste ano, Senador Mão Santa, que comple-
tamos 50 anos, a gente pode dizer que Brasília é o 
símbolo da epopeia da Nação brasileira de transferir a 
população concentrada no litoral para uma população 
distribuída pelo território; transferir a produção concen-
trada basicamente em São Paulo para uma produção 
que hoje ocupa toda essa região, vai até o noroeste, 
e incorporou todas as terras brasileiras no sistema 
nacional de produção, sobretudo agrícola.

Essa é uma epopeia, uma epopeia que ninguém 
acreditava que se realizaria na plenitude em que foi 
conseguida; que foi conseguida pela pergunta do To-
niquinho; que foi conseguida pela decisão imediata de 
Juscelino; que foi conseguida pela persistência dele, 
mas que foi conseguida também, quase que sobretu-
do, pelo trabalho de milhares de anônimos, chamados 
os nossos verdadeiros construtores: os pioneiros que 
deixaram as suas famílias, as suas terras, os seus 
confortos e vieram para cá fazer uma cidade nova, 
em um deserto onde nada havia. Esse é um gesto de 
heroísmo do tamanho daquele de Tiradentes. Esse 
é um gesto de heroísmo de pessoas anônimas e um 
gesto de heroísmo de uma Nação inteira, que decidiu 
concentrar recursos, concentrar esforços para realizar 
um sonho comum, o sonho de ter a capital neste local 
e ter a descentralização nacional da sua população, 
da sua economia.

As pessoas perguntam se valeu a pena, e a me-
lhor maneira de responder é perguntar ou imaginar 
como seria o Brasil se não tivesse havido a transferência 
da Capital. O que seria do Brasil se a população que 
hoje vive em toda região central, saindo do Rio Grande 
do Sul, Senador Simon, para o Norte, parando os que 
vinham do Nordeste aqui, se essa população tivesse 
ido para o Rio de Janeiro e para São Paulo? O que 
seria hoje do Rio de Janeiro se sua população fosse 
de 30, 35 milhões de habitantes? A tragédia que nós 
vimos há pouco seria nada diante do que aconteceria 
se a população do Rio de Janeiro fosse do tamanho 
da população de um Brasil onde não tivesse havido a 
transferência da Capital. 

Como seria hoje São Paulo, Recife, Salvador se 
não tivesse havido essa mudança de população para 
uma região aonde as pessoas não iam e não teriam 
ido se não fosse o surgimento de uma capital nova no 
Planalto Central?

Por isso, quando perguntam se valia a pena, basta 
dizer: imaginem se não tivesse sido feito.

E não se precisa de muita imaginação para per-
ceber a tragédia que seria o Brasil se a Capital tivesse 
continuado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, 
onde todos nós sonhamos morar. Imagine se juntas-
sem a este sonho da beleza do Rio o fato de que ali 
estava toda a riqueza, de que ali estavam todos os 
serviços públicos, de que para ali confluíam todas as 
estradas do Brasil, em vez de tais estradas terem vin-
do para cá. 

Alguns dizem que a agricultura viria para cá em 
busca da terra. A agricultura não se faz só com terra, 
a agricultura não se faz só com terra e gente. A agri-
cultura se faz com terra, gente e estradas. E as estra-
das vieram, graças à Capital. Não foi o contrário. Foi a 
ideia da Capital, foi o gesto inicial de transferir a cidade 
que fez surgirem as estradas. Foram as estradas que 
fizeram surgir os centros dinâmicos da nossa produ-
ção agrícola, e foram as estradas que fizeram surgir 
a nossa população vivendo no Centro-Oeste, vivendo 
no Noroeste, vivendo fora do tradicional litoral, vivendo 
onde o Brasil precisava que vivessem. 

Por isso, nós temos uma epopeia na transferên-
cia da Capital. Alguns podem se perguntar: “Mas não 
precisava ser dessa forma a cidade”. De fato, pode-
ríamos ter tido diversas outras formas urbanísticas e 
arquitetônicas, mas há uma outra epopeia que poucos 
percebem, a epopeia da monumentalidade como Bra-
sília foi desenhada e construída. Fosse Brasília uma 
cidade tradicional, uma cidade comum, uma cidade 
pequena, nós até teríamos conseguido os impactos 
na economia e na demografia, mas não seriamos um 
patrimônio histórico da humanidade. Não teríamos a 
monumentalidade que vem junto com esse sentimento 
de termos feito uma epopeia, a epopeia que o herói 
imaginou; a epopeia que foi uma das razões da luta 
do nosso herói; a epopeia que casa com o heroísmo 
de Tiradentes.

Vale a pena lembrar também o que seria o Brasil 
sem essa epopeia. Nós, por algumas circunstancias his-
tóricas, temos tido poucos heróis e raras epopeias.

Nós não temos a epopeia de uma nação como 
os Estados Unidos, da mesma idade nossa, que nes-
se período de tempo se transformou em um império 
tão forte ou mais do que Roma no seu tempo; que foi 
capaz de fazer com que o avanço científico e técnico, 
uma forma de epopeia, desse o salto que foi dado gra-
ças aos Estados Unidos. 

Nós não tivemos a epopeia de ocupar o cosmo. 
Nós não tivemos a epopeia de uma China, com uma 
população imensa em um território pequeno e que foi 
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capaz de sobreviver, de se alimentar e de ocupá-lo por 
meio de revoluções que, sim, foram epopeias. 

Nós não tivemos as epopeias de outros países 
latino-americanos, cujas independências foram con-
quistadas na luta dos soldados, dos povos nas ruas, 
nas serras, contra a metrópole. A nossa independência 
nada teve de epopéia; foi quase que um acontecimento 
que, como disse D. João VI antes de sair daqui: “Assu-
ma isso antes que um aventureiro assuma”. A própria 
Abolição da Escravatura, que nos Estados Unidos foi 
uma epopeia de luta civil, com a morte de centenas de 
milhares de norte-americanos, aqui não houve. Pode-se 
até perguntar se aqui houve abolição ou se a escravi-
dão se extinguiu automaticamente, apenas apressada 
em alguns anos pela luta de Joaquim Nabuco e pelo 
bom senso da Princesa Isabel. Aqui não houve aboli-
ção. Aqui houve extinção da escravidão.

Nós não temos na nossa História grandes ges-
tos de epopeia. Claro que temos a industrialização em 
pouco tempo, também graças a Juscelino Kubitschek. 
Claro que temos a luta de um Getúlio Vargas, que foi 
capaz de construir a Petrobras, que foi capaz de, em 
30, iniciar o desenvolvimento industrial e que foi capaz 
– uma das características do herói – de dar sua vida 
pelos seus sonhos, ao suicidar-se.

São algumas epopeias apenas, Senadora Marisa. 
O que realmente significam, a meu ver, as duas gran-
des epopeias, os dois grandes heroísmos – casados e, 
por coincidência, comemorados no mesmo dia 21 de 
abril – são a vida e a morte de Tiradentes e a transfe-
rência e a construção de uma nova Capital.

Por isso é que temos de comemorar! Por isso é 
que a gente tem de fazer, sim, a festa, que pode não 
ser a festa no sentido lúdico, mas a festa no sentido 
cívico de dizermos: “Nós estamos aqui”. Alguns que 
vieram desde o primeiro momento e que ainda as-
sistem, hoje, à cidade ficando cinquentenária; alguns 
que vieram pouco depois e viram a cidade crescer; e 
alguns que acabam de chegar e fazem parte desses 
dois milhões e meio, dos quais a metade – e um pou-
co mais dela – já nasceu nesta cidade. E já faz parte 
hoje, mais da metade, de algo que é mais do que a 
Capital, mas uma cidade de indústria, de comércio, de 
agricultura, de cultura.

Nós temos muito o que comemorar, porque aqui 
estamos. Mas, mais ainda do que nós – ou talvez tanto 
como nós, melhor – têm, sim, que comemorar Brasília 
todos os outros brasileiros, porque esta não é uma ci-
dade dos brasilienses; esta é uma cidade dos brasilei-
ros. Nós somos a Capital de todos os brasileiros e nós 
somos a capital construída por todos os brasileiros.

Nós somos a epopeia do Brasil e não só a epo-
peia de Brasília. Nós somos a epopeia de uma nação 

que está em marcha para se construir ainda, com tanto 
que falta e tantas epopeias que ainda são necessá-
rias, algumas tão simples e que a gente se nega a fa-
zer, como a epopeia de abolir o analfabetismo; como 
a epopeia de garantir que toda a criança terminará o 
segundo grau; como a epopeia de dizer que não ha-
verá nenhuma diferença de qualidade entre a escola 
para os filhos dos ricos e escola para os filhos dos 
pobres; como a epopeia de nos tornarmos, graças a 
isso, uma nação com alta produção de ciência e tecno-
logia e dinâmica na economia do consumo. Há muitas 
epopeias para fazer ainda daqui para frente, mas há 
duas que se casam para comemorarmos hoje juntas: 
a epopeia chamada Tiradentes e a epopeia chamada 
Brasília; o heroísmo chamado Tiradentes e o heroísmo 
chamado Brasília.

Eu sou orgulhoso de a minha história pessoal 
ter me trazido para esta cidade 31 anos atrás e ter 
me permitido assistir a parte de sua construção, de 
ser parte integrante de sua luta por autonomia e de 
ter a responsabilidade de hoje comemorar os últimos 
cinqüenta anos, lembrando os próximos vinte, os pró-
ximos trinta, os próximos cinquenta. 

E aí eu concluo, Senador Mão Santa, dizendo 
que, diante de nós, está mais do que a comemoração 
do passado: está o sonho do futuro. Que Brasília, que 
já se completou como cidade do ponto de vista urba-
no, do ponto de vista econômico, do ponto de vista 
arquitetônico e, eu diria, até cultural, comporte-se e 
complete-se do ponto de vista ético, comporte-se do 
ponto de vista político e, sobretudo, comporte-se e 
complete-se dando em troca ao resto do Brasil aquilo 
que dele recebemos. 

Que Brasília, daqui para a frente, transforme-
se num exemplo para o Brasil inteiro, num exemplo 
de que é possível haver ética no comportamento dos 
dirigentes e na escolha das prioridades para as políti-
cas. Que Brasília seja capaz de mostrar ao Brasil que 
podemos aqui inventar uma forma nova de governar e 
de inventar também formas novas de políticas sociais 
capazes de unir a população, como fizemos com a faixa 
de pedestres, que é um exemplo para o Brasil; como 
fizemos com o Bolsa-Escola, que foi um exemplo para 
o Brasil; como fizemos com o programa de assistên-
cia à saúde, que foi um exemplo para o Brasil; como 
fizemos com tantos outros pequenos projetos, alguns 
nem conhecidos lá fora, mas que nos permitem dizer 
que nós já inauguramos a Brasília capital, que nós já 
conseguimos, inclusive, fazer a Brasília econômica 
maior do que a capital, que nós já fizemos a Brasília 
demograficamente maior do que previam os sonhos 
daqueles que nos desenharam e nos construíram, mas 
nós precisamos fazer agora a Brasília que seja exemplo 
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de como se deve fazer para construir não mais uma 
cidade, mas construir um país inteiro. 

Os brasileiros inauguraram Brasília; nós, brasi-
lienses, temos a responsabilidade de trabalhar para 
inaugurar um Brasil novo, temos a responsabilidade 
de ir além dos sonhos de Tiradentes e fazer com que 
o Brasil não seja apenas independente, mas completo, 
completo nas relações entre as pessoas e as classes; 
completo na sintonia com os novos tempos do mun-
do inteiro, que exigem conhecimento como a base de 
qualquer processo produtivo e como meio para alcan-
çar a justiça social.

Vamos comemorar os cinquenta anos da nossa 
inauguração, vamos comemorar a epopeia e o he-
roísmo do passado olhando a responsabilidade que 
temos para o futuro. Vamos comemorar agradecendo 
aos brasileiros que nos fizeram e nos comprometendo 
com eles a apresentar soluções que servirão ao Bra-
sil inteiro. Vamos comemorar a inauguração de Brasí-
lia imaginando um dia inaugurar um outro Brasil, um 
Brasil diferente, um Brasil que não nos assuste pelas 
notícias do dia a dia, um Brasil que não nos deixe ter 
medo de andar nas ruas, um Brasil que não nos dê 
vergonha da desigualdade, um Brasil que nos orgu-
lhe não apenas pela capital que tem, que é hoje um 
patrimônio da humanidade, mas que nos orgulhe por 
aquilo que nós somos. 

Viva Brasília e viva o Brasil! (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Após o brilhante e emocionante pronunciamento do 
Senador Cristovam Buarque, que representa o Distrito 
Federal e os professores do Brasil, ouviremos agora o 
Hino a Brasília, de autoria de Neusa França.

(Procede-se à execução do Hino a Bra-
sília.)

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Agora ouviremos a peça “Brasília, Capital da Esperan-
ça”, de autoria do Capitão Furtado.

(Procede-se à execução da peça “Brasí-
lia, Capital da Esperança”.)

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Representando a nossa segunda capital, que foi o Rio 
de Janeiro, convido para compor a Mesa o Senador 
Paulo Duque.

(Palmas.)
Convidamos também para compor a Mesa aquele 

que representa a história da decência na política do 
Brasil: Pedro Simon.

(Palmas.)

Nessas datas históricas, relembramos a grandeza 
do Rio Grande do Sul, com sua Guerra dos Farrapos, 
que, durante dez anos, inspiraram-nos a acreditar numa 
república e na liberdade dos escravos.

O requerimento, conforme aprovado, é no sen-
tido de destinarmos a Hora do Expediente da sessão 
de hoje a celebrar o Dia de Tiradentes e o aniversário 
de 50 anos de Brasília, mas nós, como Presidente, 
relembramos o dia em que Tancredo Neves se imolou 
pela redemocratização. Chamamos, então, para com-
por a mesa, lembrando a música de Roberto Carlos, 
seu irmão camarada, Pedro Simon.

Agora direi algumas palavras em nome do Se-
nado da República.

Encantadoras senhoras e meus senhores, o dia 
21 de abril é um marco no calendário histórico nacional. 
Nessa data, em momentos diferentes, a Nação brasi-
leira presenciou três acontecimentos que marcaram o 
seu tempo: a morte de Tiradentes, em 1792; a inaugu-
ração de Brasília, em 1960; e a morte do Presidente 
Tancredo Neves, em 1985 – figura revivida aqui por 
Pedro Simon, seu irmão camarada.

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é o 
Patrono Cívico do Brasil. Isso porque, ao contestar a 
autoridade da Coroa Portuguesa, lançou as bases para 
a constituição do Estado republicano, que viria a ser 
proclamado quase cem anos mais tarde, em 1889.

Injustiçado, perseguido e humilhado pelas autori-
dades coloniais da época, Tiradentes assumiu, sozinho, 
toda a responsabilidade pela Inconfidência Mineira. Por 
isso e, talvez, por ser o conspirador de posição social 
mais baixa, não teve sua pena comutada para degre-
do, como os demais, sendo sumária e exemplarmente 
executado para que ficasse bem gravado na memória 
de todos os súditos reais qual seria o destino daquele 
que ousasse conspirar contra a Metrópole.

Exemplo de abnegação, idealismo e destemor, 
Tiradentes continua vivo na memória de todos os bra-
sileiros, e seu nome ficará perpetuamente inscrito no 
Panteão da Pátria e da Liberdade, localizado em Bra-
sília, nossa Capital.

Nascida da obstinação e da coragem do Presi-
dente Juscelino Kubitschek, da genialidade de Oscar 
Niemeyer e Lúcio Costa e da dedicação e firmeza de 
propósitos de Israel Pinheiro, Brasília é o sonho de 
Dom Bosco que se transformou em realidade.

Sonho esse que também era acalentado por 
muitos outros e remonta à época dos inconfidentes. 
Afinal, como dizia Frei Vicente de Salvador, naquela 
época, “vivíamos arranhando a areia da praia, como 
caranguejos”. Era preciso, portanto, interiorizar a vida 
nacional em prol do desenvolvimento!
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O Patriarca da Independência, José Bonifácio, 
em 1823, foi quem primeiro sugeriu o nome “Brasília” 
para a futura capital. Quase um século mais tarde, em 
1922, por determinação do Presidente Epitácio Pessoa, 
era lançada, em Planaltina, a pedra fundamental, cum-
prindo o que determinava nossa primeira Constituição 
republicana, que, em seu art. 3º, previa uma área de 
14.400km² no Planalto Central para o estabelecimento 
da futura Capital do País. A minha geração, quando 
estudava Geografia, via um quadradinho marcado no 
lugar onde deveria nascer Brasília.

Quando foi inaugurada, representava, de fato, a 
“Capital da Esperança”; esperança de um Brasil moder-
no, arrojado, destinado a cumprir sua vocação natural 
no concerto das nações. Brasília simbolizava, então, o 
consagrado lema de JK: cinquenta anos de progresso 
em cinco de governo.

E me permitiria, diante dessas autoridades – de 
Pedro Simon, que sabe tudo ou quase tudo da histó-
ria do Brasil, e de Paulo Duque –, lembrar a frase que 
melhor traduz Juscelino e que eu passo à mocidade 
brasileira: “É melhor sermos otimistas. O otimista pode 
errar; o pessimista já nasce errado e continua errando”. 
Isso traduz Juscelino.

Hoje, cinquenta anos depois, Brasília é, com toda 
certeza, uma metrópole. Está definitivamente consolida-
da. Reconhecida pela Unesco, em dezembro de 1987, 
como Patrimônio Cultural da Humanidade, Brasília viu 
coroados os aspectos singulares de sua arquitetura, 
seu urbanismo e paisagismo que, a partir daí, passaram 
a pertencer a todos os povos da Terra, igualando-se a 
cidades como Roma, Paris e Ouro Preto.

Mas Brasília não é apenas o concreto armado e 
o arrojo de sua arquitetura; não é apenas a Catedral, 
os Palácios e as amplas avenidas. Brasília é vida; é a 
vida de todos os brasilienses, os que aqui nasceram 
e os que para cá vieram com o objetivo de tentar uma 
vida melhor.

É, sobretudo, diante desse povo, dessa gente, 
que o Senado da República se curva neste momento 
e rende suas homenagens. Povo honesto e trabalhador 
que, com seu suor e seu esforço, vem construindo a 
história de Brasília nesses 50 anos!

Parabéns, Brasília!
Muito obrigado.
(Palmas.)
Continuando esta sessão, cujo Período do Ex-

pediente é destinado a celebrar esses acontecimen-
tos, convidamos para usar da palavra a encantadora 
Senadora Marisa Serrano. S. Exª representa o Mato 
Grosso do Sul, o PSDB e as encantadoras professo-
ras do meu Brasil.

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

Quero cumprimentar aqui o Senador Paulo Duque, 
o Senador Pedro Simon e todas as Srªs Senadoras e 
os Srs. Senadores aqui presentes.

Como foi dito aqui – não quero ser repetitiva –, 
essa data 21 de abril há muito tempo é lembrada por 
todos os brasileiros numa homenagem ao mártir da In-
dependência, Tiradentes. Mas também, como foi dito, 
em 1960, passou a ser comemorada a data da inau-
guração de Brasília, a nova Capital do Brasil, a nova 
capital de todos nós brasileiros que viemos de outros 
lugares, como eu, por exemplo. Mais recentemente, 
em 1985, também ficou marcada pelo falecimento 
do nosso primeiro Presidente civil, o político mineiro 
Tancredo Neves.

Tiradentes, por onde passava – quero aqui me 
reportar, principalmente, a Ouro Preto, sua cidade 
em Minas Gerais –, lançava a semente da esperança. 
Essa era a capital da esperança, e Tiradentes também 
lançava sempre a ideia de esperança. Ele conclamou 
os brasileiros quando disse: “Se todos quiserem, po-
deremos fazer do Brasil uma grande nação”. Acabou, 
como todos sabem, por ser o único preso condenado 
à morte, que ocorreu no dia 21 de abril de 1792. Des-
sa forma, ele se transformou no grande símbolo, como 
disse o Senador Cristovam, da nossa nacionalidade 
e o grande mártir da Independência. E é o grande he-
rói nacional.

Tiradentes tornou-se um dos maiores nomes da 
história brasileira, pela associação do seu nome à ân-
sia de liberdade de um povo. Ele conseguiu fazer com 
que sua trajetória neste mundo fosse impregnada da 
liberdade, com que todo homem sonha. E Tiradentes 
foi isso, ele morreu pela liberdade e, principalmente, 
pelo direito de um povo definir seu próprio destino. São 
sentimentos e propostas que, até hoje, estão entranha-
dos – e têm de estar entrados – na alma de todos nós 
brasileiros, a liberdade e a autodeterminação.

Eu queria dizer aqui que a nossa cidade de Bra-
sília foi construída no centro geográfico do Brasil para 
ser a capital prevista, como foi dito também, desde a 
Constituição de 1824. José Bonifácio, como Patriarca 
da Independência, disse: “A Capital do Reino tenha 
a denominação de Petrópole, Brasília ou outra qual-
quer”. Ele já dizia isso na época do reinado. E, no iní-
cio de 1822, quando da elaboração da Constituição 
portuguesa, apresentou o seguinte artigo: “No centro 
do Brasil, entre as nascentes dos rios confluentes do 
Paraguai e do Amazonas, fundar-se-á a Capital deste 
Reino, com a denominação de Brasília, ou outra qual-
quer”. Formalmente, portanto, foi a primeira vez em que 
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ouvimos falar na palavra “Brasília” como nome para a 
futura capital brasileira.

Brasília foi, como todos sabemos, finalmente 
inaugurada no dia 21 de abril de 1960, graças ao 
descortino, à capacidade, à fé e à determinação em-
preendedora do Presidente Juscelino Kubitschek. Nin-
guém pode negar que a data foi muito bem escolhida. 
A execução do Mártir da Independência, que estava 
ligada à defesa das riquezas interiorizadas no século 
XVIII, serve de inspiração para a Capital, cuja missão 
é levar desenvolvimento e crescimento econômico a 
todo o vasto interior brasileiro. Se Tiradentes lutou pe-
las riquezas interioranas, pelo Brasil interior, Brasília 
também trouxe a mesma coisa, trouxe a garantia de 
desenvolvimento para o interior do Brasil.

O Presidente Juscelino Kubitschek estava cober-
to de razão em declarar que “esta cidade não é uma 
improvisação, mas um amadurecimento”.

Quero aqui citar um trecho de uma composição 
de Vinícius de Moraes e de Tom Jobim chamada Sin-
fonia da Alvorada, homenagem àqueles que tornaram 
Brasília realidade. Eis um trecho da poesia de Vinícius 
de Moraes:

[...]
Sim, era o homem.
Era, finalmente e definitivamente, o ho-

mem.
Viera para ficar.
Tinha nos olhos a força de um propó-

sito:
Permanecer, vencer as solidões e os 

horizontes
Desbravar e criar
Fundar e erguer.
Suas mãos já não traziam outras ar-

mas 
Que as do trabalho em paz.
Sim, era finalmente o homem, o funda-

dor.
[...]

Sr. Presidente, senhores e senhoras, agora, a 
Capital completa meio século de existência com gran-
des festividades, com extensa programação. A festa 
ocorrerá, apesar da crise que se abateu sobre nossa 
cidade. Mas deve ser uma festa popular, sem grande 
conotação política. É notório, e todos sabem, que, em 
breve, essa cidade terá novo governador, eleito de 
forma indireta, para preencher o período que ainda 
resta de mandato. Mas Brasília é muito maior do que 
tudo isso, é muito maior do que tudo aquilo que vimos 
nesses últimos tempos na nossa cidade. E falo sempre 
nossa cidade porque é nossa Capital. Brasília, como eu 

disse, é muito mais do que isso, é a Capital do Brasil, 
é a capital de duzentos milhões de brasileiros, que a 
têm como o símbolo da sua terra. Portanto, Brasília – e 
temos de lutar por isto – tem de superar todos esses 
momentos por que está passando, pelo bem dos seus 
filhos, pelo bem de todos os brasileiros.

Quero lembrar que, até a metade do século XX, 
predominava sempre a ideia de dois Brasis: um litorâ-
neo, e a nossa capital era o Rio de Janeiro, produtivo, 
moderno; e outro interiorano, atrasado, estagnado so-
cial e economicamente. O desenvolvimento do Centro-
Oeste, com a instalação da Capital da República na 
Região, foi evidente. Só o Distrito Federal tem hoje 2,6 
milhões de habitantes. O impulso da Capital do País 
é inegável no crescimento de diversas outras cidades 
do Estado de Goiás, como Catalão, Anápolis e Goiâ-
nia. Esta última já tem mais de 1 milhão de habitantes, 
1,3 milhão de habitantes. Meu Estado, o Mato Grosso 
do Sul, que também faz parte do Centro-Oeste, tem 
como capital Campo Grande, que tem hoje mais de 
700 mil habitantes, e, nele, há cidades conhecidas na-
cionalmente, como Corumbá, Três Lagoas, Dourados. 
Já o Mato Grosso, também na Região Centro-Oeste, 
Estado que foi desmembrado em 1977, gerando o 
Mato Grosso do Sul, apresenta como capital Cuiabá, 
que tem mais de 600 mil habitantes. Cidades desse 
Estado têm mais de 100 mil habitantes, como Várzea 
Grande e Rondonópolis.

Quis mostrar essa questão, Sr. Presidente, para 
dizer que, para o Centro-Oeste e para todo o Brasil, é 
inquestionável que a construção de Brasília deu ou-
tra fisionomia ao País e impulsionou o Centro-Oeste 
a criar, para todo o vasto interior brasileiro, condições 
sobejas de desenvolvimento.

Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, te-
mos de reconhecer a importância desta maravilhosa 
cidade, apesar de sua modernidade, declarada como 
pertencente ao Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Aliás, trata-se 
do único caso de concessão dessa honraria, desse 
status, para um bem contemporâneo. É o único bem 
contemporâneo que tem o título de Patrimônio da Hu-
manidade.

Nossas homenagens, portanto, a Brasília, pela 
passagem do seu cinquentenário e nossos votos de 
que ela realmente engrandeça o País com uma exis-
tência digna e exemplar, para receber honradamente 
as representações das nações amigas de tantas e 
tantas embaixadas que aqui existem e para servir de 
coração a este nosso grande País.

Esta terra recebeu brasileiros de todas as partes, 
quando da sua construção, e continua a recebê-los. 
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Aqui estão todos os sotaques, as culturas, os costu-
mes do nosso imenso Brasil. A cidade administrativa 
é, antes de tudo, formada por gente comum, que luta 
honestamente por seu dia a dia. E é daqui que deve 
partir a energia que impulsionará o País para o desen-
volvimento econômico e social.

Finalizo com outro trecho da Sinfonia da Alvo-
rada, de Vinícius de Moraes e de Tom Jobim, que diz 
assim:

[...]
Terra de sol
Terra de luz
Terra que guarda no céu
A brilhar o sinal de uma cruz
Terra de luz
Terra-esperança, promessa
De um mundo de paz e de amor
Terra de irmãos
Ó alma brasileira...
...Alma brasileira...
[...]

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

Convidamos o Senador Adelmir Santana, que também 
representa Brasília com muito brilho e competência, 
para sentar à mesa, homenageado pela Mesa Dire-
tora. Está na bandeira: Ordem e Progresso. Ordem o 
progresso do Brasil.

E nessa ordem e progresso, o orador inscrito 
da vez é Pedro Simon. Nós tivemos Pedro I, Pedro II 
e Pedro Simon, todos grandeza da história do nosso 
Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Mão Santa, Srªs e Srs. Parlamentares, meus 
irmãos, esta sessão solene antecipa as homenagens 
desta Casa a três fatos importantes: o cinquentenário 
de Brasília, as homenagens a Tiradentes e as home-
nagens a Tancredo Neves.

Tiradentes e Tancredo Neves morreram no mes-
mo dia, 21 de abril. Nasceram na mesma cidade, em 
Minas Gerais.

Morreram numa grande causa. Tiradentes, es-
quartejado seu corpo e os seus pedaços espalhados 
pelas ruas; Tancredo, em sete cirurgias, esquartejado 
por dentro e seu corpo levado à tumba. 

Brasília completa meio século. Brasília foi a reali-
zação de uma grande esperança neste País. É interes-
sante salientar que Brasília nasceu em tempos plenos 
de otimismo, de confiança, de fé no presente, cinquenta 
anos atrás, de um país que sempre, na expressão do 
grande escritor austríaco Stefan Zweig, mostrava-se 

à época ao mundo como “o país do futuro”, e hoje co-
meça a parecer com o país do presente. 

Brasília nasceu impregnada por esses tempos de 
otimismo. O Presidente era seu melhor retrato: Jusce-
lino Kubitscheck e seu sorriso iluminado justificavam 
todas as crenças e todas as esperanças. 

O Brasil exibia ao mundo a sua arte.
Nos campos enlameados da distante Suécia, 

pelos pés, manhas e artimanhas de Pelé e Garrincha, 
conquistava sua primeira Copa do Mundo e a devoção 
dos torcedores de todas as bandeiras pela mágica de 
seu futebol encantado. 

Nas casas de show e nas boates enfumaçadas 
do Rio de Janeiro, pelo toque suave, pelo balanço de 
um novo tipo de música, a Bossa Nova traduzia, com 
precisão, aqueles tempos de novidade, de invenções, 
de ousadia. 

E nada era mais ousado, mais inventivo, mais novo 
do que a ideia de fazer uma nova capital no coração do 
Brasil, no interior ainda inóspito do Cerrado goiano. 

Só JK, só seu entusiasmo contagiante poderiam 
comandar, com as artimanhas de um craque da se-
leção, com a inventividade de um artista de música, 
o espetáculo da criação de uma cidade. Criar uma ci-
dade a partir do nada, fincada no sonho, encravada 
na esperança. 

E assim se fez Brasília, pelo traço genial de Nie-
meyer, pelo cálculo preciso de Lúcio Costa, os dois 
solistas principais da orquestra de candangos, regida 
por JK. 

A tristeza. 
Envolvida pelo pó vermelho do Cerrado, banhada 

pela esperança de um País jovem emocionado com 
sua nova Capital, Brasília veio ao mundo em 21 de 
abril de 1960. 

Passados quatro anos, e a esperança tornou-se 
tristeza, a fé esvaiu-se pela descrença, a confiança 
converteu-se em incerteza, o belo ficou feio. No quar-
to abril após sua fundação, a Brasília da democracia 
afundou-se no lodo da ditadura. 

Com menos de quatro anos de vida, a Capital da 
esperança virou o centro de uma ditadura militar que 
contrariava o espírito daqueles tempos, os sonhos de 
nossa gente. As avenidas monumentais, as praças 
amplas, o horizonte largo, desenhados e sonhados 
para abrigar as multidões alegres da democracia, es-
vaziaram-se pelo frio do regime autoritário, pelo gelo 
da ordem militar, pelo controle de uma ordem que tudo 
controlava, que tudo ordenava.

E assim, a Capital da esperança padeceu lon-
gos 21 anos da desesperança, da desconfiança na 
vontade popular.
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Foram 21 tristes anos, mas depois desse tempo, 
raiou, enfim, o sol da liberdade, em 1985, com o povo 
nas ruas, com os jovens pintados na testa com o verde 
e amarelo. Com o sol da liberdade, em 1985, e a vitória 
popular, com Tancredo Neves eleito Presidente pelo 
Colégio, Brasília reconquistava, pela força de seu povo 
e de seus jovens, a reanimada fé na esperança. 

A Brasília da ditadura cedia passo, agora, para a 
Brasília da Nova República e suas novas esperanças. 
Era o primeiro Governo civil após cinco sucessivos 
Governos militares, o primeiro Presidente civil depois 
de cinco generais nomeados Presidentes. 

Em 1989, 34 anos após o seu primeiro Presiden-
te eleito pelo voto, JK, Brasília abrigava outra vez um 
Presidente escolhido livremente pelo povo, em eleição. 
Cinco Presidentes eleitos pelo povo se sucederam, res-
gatando o destino histórico de Brasília como Capital 
da cidadania, da democracia, da liberdade. Até que, 
meses atrás, sofremos novo e grave abalo: sua cúpula 
dirigente é flagrada num vídeo com fatos graves com 
relação à falta de ética, que levaram ao afastamento 
das suas principais autoridades, inclusive à prisão.

Numa capital marcada por cicatrizes de violên-
cia, era mais um golpe na crença de uma cidade con-
denada ao otimismo, ao novo, ao moderno. Não havia 
nada mais antigo, mais desestimulante, mais desani-
mador do que a má política, que transcendeu de Bra-
sília para o Brasil. 

Mas agora Brasília é forte, continua otimista e 
será, se Deus quiser, alegre outra vez. A crise política 
atual levou a capital ao fundo do poço. E essa pode ser 
uma boa notícia, pois não há como afundar-se mais, 
não se pode descer mais na falta de esperança. Daqui, 
Brasília subirá. Tenho a convicção de que vivemos a 
aurora de novos e magníficos dias para Brasília. 

Haverá de elevar-se, recuperar-se, como capital 
do otimismo. De todos os cantos os brasileiros que 
aqui se encontram e que aqui convivem desejam par-
ticipar da grandeza e do sonho de Brasília. Não resta 
outro caminho a Brasília senão retomar seu caminho 
original, seu destino honroso, sua jornada de fé, como 
sonhavam JK e Niemeyer. Uma Brasília nova, renovada, 
aberta, ousada, criativa e representativa para o Brasil 
que queremos e com que sonhamos.

Tiradentes. Tiradentes é o nosso herói. Um al-
feres, um homem simples, humilde, é o grande herói 
deste País, é o nosso próprio mártir. Um Brasil que foi 
descoberto por acaso, um Brasil cuja independência 
foi conquistada na base de o rei de Portugal colocando 
a coroa na cabeça de seu filho antes que um aven-
tureiro o fizesse, um Brasil cuja República, a rigor, foi 
um golpe de estado. A beleza da nossa história traz a 
figura de Tiradentes, o homem que soube viver, soube 

lutar e soube morrer. Tiradentes representa o que é de 
mais puro e de mais digno.

Lá nas Minas Gerais lançou-se o movimento. 
Participou. Na hora dramática e na hora difícil, quando 
muitos se assustaram, afastaram-se e silenciaram-se, 
ele esteve presente, até o fim, pagando com a sua vida 
o sonho da liberdade. E olha, não é a primeira vez que 
eu digo o que vou dizer, mas é muita coincidência que 
em São João del Rei nasceu Tiradentes e nasceu Tan-
credo Neves. Os dois lutaram, um pela independência 
do Brasil, o outro pela liberdade do nosso povo e da 
nossa gente.

Tancredo é o grande mártir da nossa história. Em 
sua biografia, talvez seja difícil encontrar algo de para-
lelo. Jovem, 30 e poucos anos, Ministro da Justiça do 
Dr. Getúlio Vargas, na madrugada de 24 de agosto de 
1954, quando os militares deram um golpe brutal, ali 
na hora uma reunião do Ministério, quando o traidor 
Ministro da Guerra diz que não havia licença para o 
Dr. Getúlio, mas só renúncia definitiva, Tancredo diz: 
“Dr. Getúlio, o senhor me nomeia Ministro da Guerra 
e eu lhe garanto que prendo esses traidores e resta-
beleço a ordem”. 

Dr. Getúlio, acabrunhado, a carta-testamento já 
escrita, a decisão do suicídio para evitar o conflito da 
guerra civil já tomada, deu a caneta para Tancredo e 
não aceitou.

Mais adiante, em 1961, na hora em que Jânio 
Quadros renunciou, que não quiseram dar posse ao 
Presidente João Goulart, foi Tancredo. Em torno dele se 
encontrou o grande entendimento com a implantação 
do Parlamentarismo, e ele, Primeiro-Ministro, evitou o 
golpe e garantiu a democracia.

Mais adiante, quando derrotada a Emenda das 
Diretas Já, de Dante de Oliveira, pelo Congresso Na-
cional, parecia que a oposição ficava sem esperança, 
que a ditadura militar se perpetuaria, Tancredo Neves 
consegue alinhavar os sonhos da sociedade brasilei-
ra e é eleito Presidente da República no Colégio Elei-
toral; Colégio Eleitoral que era símbolo da ditadura e 
da imoralidade. E ele dizia ao povo: “Vou ao Colégio 
Eleitoral para desmanchar o Colégio, para derrotar o 
Colégio, para derrotar a ditadura dentro do Colégio.” 
E é o que ele fez. Ganhou no Colégio e foi instalada 
a democracia.

No dia em que foi tomar posse, adoeceu.
Se Tancredo tivesse seguido a orientação, a de-

terminação dos seus médicos, teria feito a cirurgia um 
mês antes. Mas na angústia de assumir, na garantia da 
transição necessária, ele ficou até o fim. E a sua morte 
foi praticamente um suicídio feito a favor do Brasil.
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Vinte e um de abril! Que coincidência: cria-se 
Brasília, lembra-se o mártir Tiradentes e se presta ho-
menagem ao mártir Tancredo Neves.

É o que nós fazemos nesta sessão. Ela é singela, 
é simples, não tem a multidão que deveria ter, talvez 
não fosse a sessão solene com a Orquestra Sinfôni-
ca, com música e autoridades do Brasil inteiro. Somos 
poucos sob a sua Presidência, Senador Mão Santa. 
Mas ninguém tira a representatividade desta sessão; 
ninguém tira a sensibilidade desta sessão; ninguém 
tira a representatividade do Brasil na sua história, no 
seu presente e no seu futuro nesta sessão.

Nós estamos aqui representando o povo brasileiro. 
Nós estamos aqui, independentemente de segmento 
social, de Estado, de partido, de ideia política, seja ela 
qual for, estamos aqui como brasileiros, nos reveren-
ciando diante da nossa Pátria, diante do Pavilhão Na-
cional, prestando as nossas homenagens a ti, Brasília, 
que haverás de superar as questões, as questiúnculas 
e haverá de ocupar o teu papel de grande capital de 
ideias, de princípios, de doutrina, de dignidade e de 
liberdade neste País.

Lembrando a ti, Tiradentes, humilde alferes que 
tem lugar no nosso País mais alto que os maiores ma-
rechais, porque tiveste o gesto mais espetacular e a 
morte mais patriótica. E a ti, Tancredo, que conviveste 
aqui nesta Casa. Lembro-me, ainda, naquela tribuna, 
do discurso de despedida de Senador para assumir a 
Presidência da República. A ti, Tancredo, nossa home-
nagem, de um Brasil que hoje começa a ser o Brasil 
do presente.

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

Depois desse emocionante pronunciamento prestan-
do homenagem a Tiradentes, a Tancredo, a Brasília 
e, consequentemente, a Juscelino Kubitschek, convi-
damos para usar da palavra, de acordo com a lista de 
inscrição – a festa é de Minas –, o Senador Eduardo 
Azeredo.

É preciso dizer, já que sou do Piauí, que isso tudo 
se deu graças a Teresina, a primeira capital planejada, 
com 158 anos. Depois, veio Goiânia, Belo Horizonte, 
Brasília e Palmas. Então, somos a fonte de inspiração. 
E houve a epopeia também quando D. João VI disse: 
“Filho, fique com a coroa, antes que algum aventureiro 
a ponha na cabeça”. O aventureiro era Simon Bolívar, 
que andava derrubando rei. E disse ainda: “E nós va-
mos ficar com o Norte”. O Piauí fez uma epopeia, fez 
a primeira batalha sangrenta. Depois, a Bahia também 
fez isso.

Concedo a palavra ao Senador de Minas Ge-
rais.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Mão Santa, que preside esta sessão, Srªs e 
Srs. Senadores, senhoras e senhores, represento, no 
Senado Federal, meu querido Estado de Minas Gerais, 
onde tive a honra de ser Governador. Minas Gerais deu 
ao Brasil vultos da maior significância, como Tiraden-
tes, um grande sonhador, um homem que buscou em 
seus sonhos o que seria o Brasil do futuro. Assim, já 
naquela época, Tiradentes buscava um Brasil descen-
tralizado, um Brasil mais igual.

Sr. Presidente Mão Santa, quero ater-me espe-
cialmente a dois pontos. O primeiro é esta homena-
gem a Tiradentes, que é uma homenagem a todos 
os mineiros, passando por Tancredo, passando por 
Juscelino Kubitschek. Mas quero também pensar e 
me expressar especialmente sobre essa questão da 
mistura de culturas, da mistura que Brasília significa 
em relação a todo o Brasil.

Aqui, há pessoas de todos os lados. Em Brasília, 
realmente, existe um resumo do que é a Nação bra-
sileira. Basta verificarmos que, desde seu princípio, 
desde sua construção, ou até mesmo muito antes, des-
de seu planejamento, Brasília teve a colaboração de 
pessoas de todas as regiões do País. Hoje, é simples 
vermos que, em Brasília, há muitos bons restaurantes 
de comida mineira, de comida nordestina, de comida 
carioca e de comida paulista e vários outros. Seja na 
gastronomia, seja nas questões mais ligadas aos cos-
tumes, aqui existe uma fusão do Brasil real. Digo Brasil 
real porque, às vezes, critica-se muito Brasília, como 
se esta fosse uma cidade artificial, uma cidade fora 
do que é o País como um todo. E isso não é verdade, 
Sr. Presidente. Brasília tem, evidentemente, suas ma-
zelas, que são naturais do processo democrático, do 
processo político, em que a representação popular se 
faz a partir dessa multiplicidade de pessoas que es-
colhem seus representantes. Brasília tem a centraliza-
ção das decisões do Poder Executivo; Brasília tem a 
centralização das decisões finais do Poder Judiciário. 
Assim, é um centro de decisões. Sendo um centro de 
decisões, não seria jamais uma cidade artificial. Sua 
criação veio, realmente, do planejamento, das ideias, 
da coragem de Juscelino Kubitscheck, mas a Brasília 
de hoje é uma Brasília real, é uma Brasília que mostra 
a beleza da cultura brasileira.

Juscelino Kubitscheck, no princípio da constru-
ção de Brasília, escolheu Lúcio Costa e Niemeyer. Em 
concurso público, Lúcio Costa venceu. E Niemeyer foi 
convidado por Juscelino para que fizesse os traços 
principais desta cidade. Esta era uma cidade para 600 
mil habitantes. Hoje, são 2,6 milhões de habitantes no 
Distrito Federal. Brasília já tem mais habitantes do que 
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Belo Horizonte, a capital do meu Estado. Brasília cres-
ceu muito. Na televisão, um dia desses, foi mostrado: 
“Em Brasília, há favelas”. Sim, Brasília faz parte do 
Brasil. Brasília não é artificial. Brasília é real. Se Bra-
sília é real, Brasília tem também setores que precisam 
de uma atenção pública, como, de resto, o País todo. 
Brasília cresceu nas suas cidades satélites. Brasília 
tem uma necessidade permanente de que os olhares 
públicos estejam atentos. Para cá, vieram migrantes de 
todas as regiões do País, repito, fazendo essa mistura 
tão importante de culturas. Brasília é parte da nossa 
história, faz cinquenta anos da sua inauguração.

Senador Mão Santa, nós todos estamos ficando 
mais velhos. Estive em Brasília em 1960. Há 50 anos, 
pude conhecer, não na inauguração, mas um pouco 
antes, o que era o movimento de criação de Brasília, 
o entusiasmo dos candangos, o entusiasmo de todos 
aqueles que viam o nascimento de um Brasil diferente, 
um Brasil que não começou em 2003, um Brasil que 
começou muito antes.

Ainda há alguns dias, estávamos lembrando que, 
até mesmo do ponto de vista internacional, o Brasil 
deu uma abertura maior para as relações internacio-
nais com Juscelino Kubitschek, com a Organização 
Pan-Americana. O Brasil tem um dever com Jusceli-
no, pela sua visão fundamental. Ele é, seguramente, 
o maior Presidente da História brasileira até os dias 
de hoje. Juscelino Kubitschek não foi igualado, e difi-
cilmente o será, pelo que ele significou ao acordar o 
Brasil e ao mostrar nossa capacidade de industriali-
zação, gerando nossa própria tecnologia, valorizando 
nossa cultura, construindo nossas estradas, deixando 
de lado o litoral.

Outro dia, vi uma estatística que dizia que Uber-
lândia, no Estado de Minas, no Triângulo, é a segunda 
maior cidade do interior de Minas Gerais, do interior do 
Brasil. É a segunda maior cidade do interior do Brasil, 
com 600 mil habitantes, depois de Campinas, exce-
tuadas as capitais. Aí é que fui ver. Uai, não é que é 
verdade? As nossas grandes cidades estão concen-
tradas como capitais no interior do Brasil. Uberlândia 
é a segunda, depois de Campinas. E qual foi o motivo 
fundamental para o crescimento de Uberlândia? Foi 
a interiorização do Brasil. Se não houvesse Brasília, 
provavelmente o Triângulo Mineiro não teria crescido 
tanto como cresceu, sendo hoje uma das regiões mais 
pujantes do nosso Estado.

Assim também, há pouco tempo, a Senadora 
Marisa Serrano lembrou seu Estado de Mato Grosso 
do Sul. Goiás e Tocantins são outros exemplos, assim 
como Mato Grosso. Este Centro-Oeste cresceu mui-
to. Não estamos mais agarrados ao Rio, tão bonito, 
do Senador Paulo Duque, ao Rio que precisa sempre 

das nossas atenções também, como nossa grande 
ex-capital. Como estaria o Rio hoje – já tem lá seus 
dez milhões de habitantes – se tivesse continuado 
como capital?

Foi importante para o Brasil essa descentrali-
zação, essa distribuição da população brasileira. Não 
seria possível que continuássemos todos morando só 
no litoral. Daí Brasília hoje ser o centro de decisões, 
uma mistura de culturas. E é, do ponto de vista dos 
transportes, o centro nevrálgico. Como se gosta de 
dizer nos termos da aeronáutica, Brasília é um hub, 
Brasília é o ponto para o qual todos convergem. Aqui, 
temos ligações com todo o País.

Niemeyer está vivo. Niemeyer está aí como teste-
munho da grandeza de Brasília, que comemora esses 
50 anos de inauguração. Há outros bravos pioneiros 
que ainda estão conosco. Queria lembrar o Coronel 
Affonso Heliodoro, fiel amigo e companheiro de Jus-
celino Kubitschek. Há pouco tempo, perdemos Ernesto 
Silva, que estava também vivenciando, mostrando o 
dia a dia do que foi Brasília.

Senador Mão Santa, eu me orgulho muito mesmo 
de ser da nossa Minas Gerais, de ser do Estado que 
deu ao Brasil Juscelino e Tiradentes. É um Estado que 
está ao lado de Brasília. Aqui, em Brasília, seguramen-
te, há mais nordestinos, mas há também mais de um 
milhão de mineiros, que aqui moram e que contribuem 
para o crescimento de Brasília.

Senador Mão Santa eu me lembro de um época 
em que, em Brasília, não havia Deputados. Brasília vo-
tava nos Deputados dos outros Estados. Quem queria 
inscrever-se aqui se inscrevia para votar nos Deputa-
dos dos outros Estados. E meu pai, Renato Azeredo, 
que foi Deputado Federal por seis legislaturas, tinha 
em Brasília uma grande votação. Os mineiros que aqui 
estavam votavam nele lá em Minas, para que ele repre-
sentasse nosso Estado e, evidentemente, de quebra, 
um pedaço de Brasília.

Portanto, são cinquenta anos, que devem ser 
comemorados, sim, de uma cidade que tem coração, 
de uma cidade que é real, de uma cidade que tem pro-
blemas, mas que é fundamentalmente um exemplo do 
Brasil, um resumo do Brasil.

Termino, Sr. Presidente Mão Santa, lendo aqui 
aquela frase magistral de Juscelino Kubitschek que está 
gravada nas paredes do Palácio da Alvorada:

Deste planalto central, desta solidão em que 
breve se transformará em cérebro das mais altas de-
cisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre 
o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com 
uma fé inquebrantável e uma confiança sem limites no 
seu grande destino.
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Essa é uma frase antológica de Juscelino Ku-
bitschek.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Saudação brilhante do Senador que representa Minas 
nas comemorações de hoje! E toda Minas é o ícone 
dessa história do Brasil!

Convidamos para usar da palavra o próximo ora-
dor inscrito, que é Senador do Distrito Federal e de 
Brasília, o Senador Adelmir Santana, que representa 
o DEM. É uma das vidas de empresário mais brilhan-
tes. S. Exª veio do Nordeste. Está em disputa lá se S. 
Exª veio do Maranhão ou do Piauí, mas o fato é que 
S. Exª se fixou aqui e é vitorioso líder empresarial e 
vitorioso líder político. Neste momento de nódoa na 
política, vem com sua pureza aqui para prestar uma 
homenagem a Brasília.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores convida-
dos, é uma coincidência extremamente feliz estarmos 
fazendo aqui uma sessão especial de celebração dos 
50 anos de Brasília e também de homenagem à figu-
ra de Tiradentes. É uma data extremamente lembrada 
pelo povo brasileiro, porque associa acontecimentos 
de grande relevância: o nome de Tiradentes, o faleci-
mento de Tancredo Neves e, sobremaneira, o redes-
cobrimento do Brasil, com a criação da nova Capital 
brasileira, que é Brasília.

Nós, de Brasília, vivemos um momento extrema-
mente difícil, um momento de grande sofrimento para 
todos nós, mas isso, entretanto, não nos tira a capaci-
dade de continuar sonhando, não nos tira a crença da 
importância de Brasília para o País, não nos tira a fé 
daqueles que nos antecederam e que já nos deixaram, 
como é o caso do próprio fundador, Juscelino Kubits-
chek, de Israel Pinheiro, de Ernesto Silva, de Athos Bul-
cão, de Burle Marx, de Lúcio Costa. Mas ainda existem 
aqui testemunhas vivas desse grande acontecimento 
brasileiro. E, mesmo neste instante, vimos a figura aqui 
bem lembrada de Affonso Heliodoro, que conviveu com 
Juscelino em todos os momentos da construção desta 
Capital e que testemunhou a saga do povo brasileiro, 
a vontade de todos os brasileiros em mudar o destino 
do País. Há aqui também a presença de Luiz Ribeiro 
de Mendonça, do Arquivo Público do Distrito Federal, 
que, junto com muitos outros companheiros, guardam 
ali lembranças inestimáveis de todos os acontecimentos 
que antecederam a inauguração da cidade e registros 
que ocorreram após a inauguração.

Dirijo-me, Sr. Presidente, à população de Brasília. 
Nós não somos os responsáveis únicos por todos os 
acontecimentos que nos apanham neste instante: essas 

são mazelas do nosso sistema político. Mas não pode-
mos baixar a cabeça e achar que esta cidade só tem 
tristezas. É uma cidade viva, é uma cidade que pulsa 
nas suas cidades satélites, que pulsa nas suas qua-
dras, nos clubes sociais, mas que renega comparecer 
em atividades públicas, em que possa estar presente o 
Poder Público. Sentimos isso a cada dia, desde o final 
do ano, com a ausência de público em acontecimento 
como esses. Isso demonstra a apreensão e a tristeza 
dos brasilienses, mas não nos abaterá. Em Brasília, 
há pessoas responsáveis, que certamente encontra-
rão seu caminho, que buscarão suas soluções para 
engrandecer parte daqueles que aqui já nasceram e 
daqueles que a construíram.

Tenho orgulho, Sr. Presidente, de estar nesta 
cidade há 47 anos, de senti-la como minha e de me 
entristecer com os fatos que marcam sua história 
neste momento. Mas não seria por isso que eu aqui 
não viria para desejar participar desta comemoração. 
Certamente, se não tivessem acontecido esses fatos, 
este plenário estaria lotado de autoridades, de re-
presentações as mais diversas, para festejarmos um 
acontecimento que ocorreu há 50 anos e que engran-
deceu nosso País.

Brasília, de fato, representou uma redescoberta 
do Brasil. Daqui se concretizaram os sonhos de muito 
longe, de séculos, na figura de um empreendedor de 
nome, de um empreendedor incansável, de um homem 
de sonhos, mas que era um realizador, que foi Jusceli-
no Kubitscheck; um homem que conseguiu impregnar 
em todos nós um sentimento de realização, um senti-
mento de sonhos e de crença no País.

Lembro-me de que, mesmo sem atingir a maio-
ridade, quando eu tinha apenas 15 anos e via Jus-
celino falar de Brasília, crescia em mim a vontade de 
estar presente, a vontade da participação. E assim o 
fiz quando atingi a maioridade. Cheguei a esta cidade, 
Sr. Presidente, em 1963 e a vi crescer, embora não 
tivesse participado dos atos de sua construção nos 
seus primeiros mil dias. Mas participei intensamente, 
de 1963 até hoje, de todos os seus movimentos. E sei 
que aqui vive uma população que tem uma crença no 
País, que acreditou em Juscelino, que sonhou como ele 
com destinos melhores para o País. Isso de fato acon-
teceu. Brasília representou o crescimento da Região 
Centro-Oeste, o desenvolvimento da região amazônica 
e o reconhecimento de outro Brasil, o que está daqui 
para cima até o Nordeste. Esquecemos a margem do 
Atlântico e nos embrenhamos no centro do Brasil.

Brasília cresce, a cada ano, mais que a média 
do crescimento nacional. É uma cidade que existe e 
que tem vocação para o desenvolvimento, porque é 
fruto de um sonho de pessoas que acreditaram no 
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Brasil, pessoas que ainda vivem e que participaram 
daquela epopeia.

Tenho comigo o sentimento de tristeza que al-
guns brasileiros que participaram desse crescimento 
ou dessa construção estão sentindo no dia em que 
se comemoram os 50 anos de Brasília. Mas isso não 
nos abaterá! Nós haveremos de encontrar soluções e 
haveremos de caminhar sempre na direção do cres-
cimento e do desenvolvimento do Brasil a partir de 
Brasília. Porque Brasília é isto: Brasília é modernida-
de, Brasília é empreendedorismo, Brasília é crença no 
futuro do Brasil.

Venho, aqui, portanto, senhoras e senhores, para 
dar meu testemunho como brasiliense, como brasi-
liense de coração, como cidadão brasiliense que tem 
amor a esta cidade. Não vamos nos abater com esses 
acontecimentos. Vamos buscar as nossas soluções, 
numa Brasília responsável, numa Brasília que creia 
no futuro do Brasil e nos que para cá vieram para 
construir os destinos do País, não para usurpar algu-
mas das suas vantagens que lhes proporciona como 
capital do Brasil.

Deixo, aqui, portanto, Sr. Presidente, minha cren-
ça, minha fé na geração daqueles que se dedicaram à 
construção de Brasília, naqueles que para cá vieram. 
Queiramos ou não, esta cidade modificou nossa vida. 
Não há como não reconhecer isso. Mais de 50% da 
população de Brasília é formada por brasilienses na-
tos, por brasilienses que aqui nasceram. E nós, que 
para cá viemos, temos de ser responsáveis para de-
legar a esses brasilienses a continuidade da constru-
ção do País.

Parabenizo, portanto, Brasília! Parabenizo sua po-
pulação! E me associo a essas datas tão memoráveis 
de nascimento e de morte: nascimento da brasilidade 
com Tiradentes, o Patrono, e morte de um mártir que 
se dedicou ao Brasil, Tancredo Neves.

Portanto, brasilienses, vamos festejar nossa cida-
de, mesmo nos nossos lares, nos nossos clubes, nos 
nossos restaurantes, nos nossos movimentos, ainda 
que não se faça presente a figura de um governo ou 
a figura governamental nas comemorações que se 
processam nesta Casa. A iniciativa da comemoração 
merece nossos aplausos.

Ao aqui chegar, recebi um telefonema do Se-
nador Gim Argello, que me pediu para falar também 
em seu nome, porque está com dificuldade de voz. 
Também em nome dele, externo meus cumprimentos 
a todos os brasilienses e à nossa cidade, que come-
mora seus 50 anos.

Sr. Presidente, já assistimos aqui à comemoração 
de outros aniversários de Brasília com a presença ma-
ciça de autoridades governamentais, com a presença 

de bandas, com a presença de movimentos sociais e 
de movimentos culturais. Hoje, ao comemorarmos os 
50 anos de Brasília, nesta singela sessão, não presen-
ciamos o apogeu, a grandeza do que esta data repre-
senta, com a presença dessas figuras que poderiam 
estar aqui, mas, certamente, marcará em todos nós 
que aqui estamos a data de grande significado para 
Brasília e para todos nós que a amamos.

Parabéns, Brasília! Esperamos que haja me-
lhores momentos daqui para a frente com pessoas 
responsáveis. Tenho crença nesta cidade e no Brasil. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Depois dessa brilhante homenagem prestada a Tira-
dentes, a Brasília e a Tancredo Neves pelo Senador 
Adelmir Santana, vamos chamar aquele que repre-
senta a grandeza histórica deste Senado, que esteve 
presente e gozou da intimidade de muitos dos citados 
aqui. Concedo a palavra ao Senador Paulo Duque, que 
representa o Rio de Janeiro, a capital anterior, que con-
tinua sendo amada por todos. O Senador Paulo Duque 
é do PMDB e representa o Rio de Janeiro.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, senhoras e senhores, enganam-se aqueles 
que pensam que nós aqui estamos falando para dez, 
vinte, trinta, cinquenta pessoas, cem, no máximo. Uma 
das grandes coisas que o Presidente José Sarney fez 
por este Senado foi implantar a TV Senado, que leva a 
voz, a figura, o pensamento, os pronunciamentos dos 
Senadores para todo o Brasil.

Neste exato momento, tenho certeza de que do 
Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, pelo Mato 
Grosso, na minha cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, 
muitos e muitos milhares de brasileiros estão acompa-
nhando a sessão do Senado, e fazem isso hoje; muitos 
do senhores já assistiram a TV Senado. Não é preciso 
estar este recinto repleto de gente, porque muitos pen-
samentos brasileiros estão sendo hoje ouvidos neste 
momento e com muita honra para nós.

E é olhando para os desconhecidos, os nossos 
amigos, os antigos, aqueles que votam na gente, lá de 
São Paulo ou de Minas, ou do Piauí, ou do Rio Gran-
de do Sul, é que a gente sente como o Brasil hoje é 
unido, e hoje é a principal motivação desta belíssima 
sessão.

Peço licença, Presidente, para, ao ver entrarem 
esses meninos lá em cima, de um colégio, dizer ape-
nas:

Oh! Que saudades que eu tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
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(Palmas.)
É o nosso Casimiro de Abreu. E as nossas crian-

ças de hoje, que aqui estão imaginando o que estão 
fazendo aqui, o que lhes será explicado mais tarde por 
suas mestras e professoras.

Mas, eu dizia, Sr. Presidente, que nós estamos 
comemorando sobretudo, principalmente, os 250 anos 
que Joaquim José da Silva Xavier foi crucificado – Joa-
quim José da Silva Xavier, o Tiradentes! Nós não temos 
nenhum Senador chamado Joaquim, nenhum. Nós o 
estamos reverenciando, o mineiro, da terra de tanta 
gente aqui, da terra de Juscelino, da terra de Venceslau 
Brás, da terra de tanta gente, Sr. Presidente.

Imagine V. Exª que três anos antes da sua cru-
cificação, Tiradentes foi preso e conduzido para a Ilha 
das Cobras, no Rio de Janeiro. Lá ficou três anos, até 
que foi levado para a Cadeia Velha para ouvir a sua 
sentença, sentença que já havia sido escrita há coisa 
de dois anos pela Rainha de Portugal, assinada por 
ela, D. Maria I.

Nessa sentença condenava-se todo mundo à 
morte? Não. Eram 11 os réus da Inconfidência Minei-
ra. Dez sobreviveram, foram perdoados, mas foram 
expulsos do País. Hoje, seria barbada, aqui para nós, 
porque se vai de avião para a África e se volta no dia 
seguinte. Mas, naquela época, em 1792, ser dester-
rado do País era para nunca mais voltar.

Menos um, menos um! Joaquim José da Silva 
Xavier. esse não, esse não. Esse teria de ser açoitado, 
ter as pernas fraturadas, porque a lei permitia isso. As 
Ordenações Filipinas permitiam a tortura. Esse teria 
de ser o exemplo. Só um! “Vamos matar só um; vai 
ser o exemplo”. Mal sabiam a Rainha e os grandes de 
Portugal da época que estariam fazendo ali o grande 
herói brasileiro, o grande mártir brasileiro.

A leitura da sentença aconteceu exatamente no 
Palácio Tiradentes, onde passei muitos anos como 
Deputado Estadual. Muitos anos! Foi dali, no Palácio 
Tiradentes, no local onde se ergue a estátua do mártir, 
que ele saiu, pela Rua da Assembleia, 1º de Março, 
ruas de hoje, que tinham outros nomes. Dali ele saiu 
para ser crucificado mesmo, na praça que hoje tem o 
seu nome. Tudo isso ocorreu no Rio de Janeiro, meu 
caro mineiro Eduardo Azeredo. Tudo isso ocorreu no 
Rio de Janeiro.

Então, aqui, eu quero lembrar aos senhores que 
ele, Tiradentes, também teve um advogado. Por que 
eu estou falando sobre esse assunto? Porque nós co-
memoramos os 200 anos da morte do Tiradentes lá no 
Palácio Tiradentes, na Cidade Maravilhosa 1, porque 
aqui é a Cidade Maravilhosa 2, Brasília. Lá comemora-
mos os 200 anos da morte dele exatamente no palácio 

que ostenta o seu nome, Palácio Tiradentes, sede da 
Assembleia Legislativa.

E foi prestada uma homenagem – devo estar aqui 
na presença de vários advogados – muito especial e 
muito singular ao homem que defendeu Tiradentes. E 
se eu perguntar aí – é claro –, ninguém se lembra de 
quem foi esse advogado brilhante.

Foi colocada na Comissão de Justiça do Palácio 
Tiradentes uma placa em homenagem ao advogado 
de Joaquim José da Silva Xavier; em homenagem ao 
Dr. José de Oliveira Fagundes. Lembrem-se desse 
nome. Esse foi o advogado de Tiradentes! Naquela 
época, defender um réu de traição alta como ele era 
muita coragem. José de Oliveira Fagundes. Está lá na 
sala da Comissão de Justiça do Palácio Tiradentes, 
por onde andou Ulysses Guimarães, por onde anda-
ram Afonso Arinos, Themístocles Cavalcanti, grandes 
juristas que foram Deputados Federais naquela época 
e que pertenceram àquela Comissão de Constituição 
e Justiça. Àquela sala foi dado o nome do advogado 
de Tiradentes, de quem praticamente ninguém sabe 
o nome: José de Oliveira Fagundes.

Então, hoje, os que aqui vieram, os Senadores 
que aqui estão comemorando a data viemos porque 
sentimos merecimento dele. Sentimos que pouco im-
porta a presença de um comício aqui dentro. Sentimos 
a importância de fazermos isso, além de lembrarmos, 
evidentemente, mais um aniversário, o da criação de 
Brasília e da transferência da Capital para Brasília.

Nós, que estávamos no Rio de Janeiro, como 
parlamentares do Rio de Janeiro, como somos par-
lamentares hoje também do Rio de Janeiro, sentimos 
uma tristeza misturada com uma alegria, porque sa-
bíamos como era grandioso aquele procedimento de 
tirar a Capital do litoral e trazê-la para o centro do País: 
o progresso, a disseminação do desenvolvimento; e 
saindo a Capital, enfim, daquele tumulto em que se 
transformou, com quase 900 favelas hoje, a cidade do 
Rio de Janeiro. E hoje talvez tivéssemos 1.800 se não 
tivesse havido esse gesto.

Eu tenho para mim que Juscelino foi um santo! 
Herói, santo, por que não? Herói e santo ele foi, para 
mim. Tenho a maior reverência por ele, eu o conheci e 
já indaguei aqui onde é que ele estava falando quando 
soube que ia ser cassado. Ele era Senador da Repú-
blica, tinha um assento na bancada aqui onde havia o 
seu nome e de onde pronunciou um grande discurso 
se despedindo da vida pública, porque sabia que ia 
ser cassado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
a bancada de Goiás. É bem ali onde senta o Senador 
Demóstenes Torres.

15ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 13809 

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Qual era 
a bancada, Senador?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
onde senta o Senador Demóstenes Torres hoje.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Ali? Ali 
onde hoje senta aquele Senador de Goiás? Ele estava 
ali? Fez o discurso dali ou fez daqui? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Daí.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Fez o dis-
curso daqui, e é por isso que eu o invoco, daqui desta 
tribuna, ao me despedir dos senhores, que nos deram 
a honra de aqui vir. Eu me despeço lembrando muito de 
Juscelino, mas lembrando com amor, com dedicação, 
com admiração. Eu o conheci, não muito, mas eu o co-
nheci. Eu devo a ele lágrimas de alegria, devo a ele pelo 
que fez pelo meu País, pelo que ele fez pelo meu Brasil 
e pelo que ele fez pelo futuro do nosso País.

Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

último orador inscrito desta primeira parte da sessão, 
que se destina a celebrar o Dia de Tiradentes, o fa-
lecimento de Tancredo e o aniversário de Brasília, é 
Romeu Tuma, que representa São Paulo.

Heráclito pediu sua inscrição agora. Valdir Raupp 
pediu para a sessão posterior. 

Encerrados os cinco minutos de cumprimento, 
começaremos a sessão ordinária.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, meu querido amigo, sentado ao lado de V. 
Exª está o nosso querido Senador Paulo Duque. Ele 
me disse: “Você, como paulista, tem de falar sobre esta 
data tão importante para o Brasil”. 

Eu estava pronto para ouvir, mas aceitei não o 
desafio de discursar, porque não estudei a vida do 
Senador e Presidente Juscelino Kubitscheck, mas de 
falar sobre fatos da história contemporânea com os 
quais, com a idade, se vai convivendo.

V. Exª, Senador Paulo Duque, conhece a história 
como ninguém. Cada vez que V. Exª ocupa esta tribu-
na, eu presto atenção, porque sei que captarei mais 
um pedaço da nossa história pela palavra de V. Exª. 
E aqui V. Exª fez as referências necessárias aos três 
homenageados do dia 21 de abril.

Algumas coisas interessantes acontecem na vida 
da gente. Senador Mão Santa, eu fui comerciante em 
São Paulo e tinha uma loja de atacado muito grande. 
Havia um comerciante grego que veio trabalhar na 
construção de Brasília, e eu forneci a ele milhões de 
cobertores para os candangos que aqui trabalhavam. 
Então, eu o ouvia nos contar sobre o andamento das 

obras e sobre a troca de mercadorias por terrenos 
que hoje valem fortunas na cidade de Brasília. Então, 
à distância, nós acompanharmos a construção desta 
cidade que hoje nos dá o agasalho da moradia e o 
nosso teto de trabalho.

Nós não podemos lembrar o que está se passan-
do em Brasília na área político-administrativa, não é 
data para relembrar isso. Isto está a cargo daqueles 
que têm a responsabilidade de apurar tudo o que hou-
ve e o que vem acontecendo.

Nós temos de lembrar que Dom Bosco fez a pre-
visão de que aqui seria construída a cidade central 
do País e dela irradiariam benefícios que serviriam 
ao povo brasileiro. Nós somos brasileiros e amamos 
nossa terra, apesar de representarmos, cada um de 
nós, o Estado que nos trouxe a esta Casa.

Brasília tem uma parte da vida de cada um de nós 
pela convivência que tivemos com aqueles que construí-
ram Brasília, com aqueles que trouxeram a parte política 
para cá e com aqueles que vieram tentar a sorte nesta 
cidade que eu chamaria, sem concorrer com o Rio de 
Janeiro, de cidade maravilhosa, pela excelência de suas 
construções, pelo fato de terem nela se concretizado 
os sonhos dos engenheiros e arquitetos que formaram 
esta maravilhosa cidade admirada pelo mundo.

Juscelino tinha o hábito de ir a São Paulo, Se-
nador. Comprei uma vez um carro batido e dei uma 
reformadinha: um Chevrolet Asa de Borboleta, aquele 
59. Meu irmão andava com Juscelino em São Paulo, 
tinha adoração por Juscelino. Quando Juscelino ia lá, 
me pedia emprestado o carro para levar Juscelino. Ele 
tinha aquele prazer, aquela satisfação de andar com 
Juscelino e conversar sempre sobre a candidatura dele 
à Presidência da República.

Então, há alguma coisa vinculando a gente. V. Exª 
falou para falar, e eu comecei a lembrar o que teria um 
Senador de São Paulo, que foi chefe de polícia, para 
falar de um homem que foi um dos maiores brasileiros 
que administrou esta terra: Juscelino Kubitschek.

Dia 21 de abril, quando o Senador Tancredo Ne-
ves, eleito Presidente, em estado de saúde terrivel-
mente debilitado, foi para o Incor em São Paulo, eu 
estava na direção da Polícia e fui montar a segurança 
no Incor. Acompanhei, perto do Aécio, do pai do Aécio, 
de todos da família, todo o sofrimento, o andamento do 
tratamento do Presidente Tancredo Neves. Inclusive, 
fui ao aeroporto buscar um médico dos Estados Uni-
dos que foi lá para congelar o corpo, fazer a tentativa, 
sem sucesso, de recuperar a vida de Tancredo Neves: 
ele veio a falecer no dia 21 de abril.

Antes disso, eu fui homenageado com a Medalha 
Tiradentes em Ouro Preto, e o Presidente Tancredo 
estava ao meu lado. Eu falei: “Olha, eu queria qualquer 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL16



13810 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

dia conversar com o senhor porque vai haver mudança 
política...” Ele falou: “Você é convidado do Estado para 
estar comigo para nós conversarmos sobre o futuro do 
País” – era Governador de Minas Gerais. Eu estive com 
ele mais de uma vez e tive o coração marcado pela 
inteligência e pela tranqüilidade daquele homem.

Nós tivemos três fatos importantes no dia 21 de 
abril. Lembro também a morte de Tiradentes, o brasilei-
ro sacrificado por lutar pela independência deste País, 
independência que posteriormente foi alcançada. S sua 
figura, a sua imagem é a representação da luta pela in-
dependência do Brasil. Eu diria que é o único homem que 
ficou na história pelo sacrifício da própria vida em defesa 
do país onde nasceu – foi na Inconfidência Mineira.

Então, Senadores, eu não poderia deixar de pres-
tar as minhas homenagens, mas quero também fazer 
um apelo ao Governo. 

O Governo está reformando o Palácio onde exer-
ce a sua governança. Está adiantada a obra, todos os 
dias passamos lá e vemos as modificações. Hoje pela 
manhã eu vi pela televisão uma coisa que me entris-
teceu muito e que motiva o apelo que faço para que 
também seja recuperado o Palácio do Catetinho, onde 
Juscelino fez os primeiros despachos: foi mostrada a 
deterioração total do Catetinho, os cupins comendo a 
madeira, a natureza tentando destruir aquilo que é his-
tórico. Então, faço aqui a proposta de que seja formada 
uma comissão para recuperar o Catetinho e trazê-lo 
de volta, com o espírito de Juscelino Kubitschek den-
tro, para animar os brasileiros a buscar o progresso 
do Brasil inspirados por um homem que fez em cinco 
anos o que em cinquenta não seria esperado.

Que Deus os tenha em bom lugar. São três no-
mes de que jamais os brasileiros poderão esquecer 
em suas orações diárias.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 

– Após as palavras do representante de São Paulo, 
convidamos um representante do Piauí: o Senador 
Heráclito Fortes, que representa o DEM e, inclusive, 
conviveu intensamente com Tancredo Neves.

Eu quero dizer que Brasília deve muito a Teresi-
na. Primeiro, porque Teresina foi a primeira capital pla-
nejada deste País, fomos a inspiração. Depois vieram 
Goiânia, Belo Horizonte, Brasília e Palmas. Então, nós 
sempre somos fonte de inspiração. 

Tem a palavra V. Exª, que representa o grandioso 
Estado do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seria uma omissão 
inaceitável de minha parte, estando neste plenário, não 

participar deste momento, quando esta Casa presta 
homenagem aos 50 anos de Brasília.

Eu sou da geração de Brasília, Senador Mão 
Santa, sou da geração que, nos primeiros passos de 
entendimento com a vida, via e se empolgava com a 
movimentação que se dava principalmente no meu 
Estado, particularmente na minha capital de Teresina, 
de pessoas que deixavam a rotina da cidade pequena 
para aventurar a vida no eldorado que se prenunciava 
de futuro para o Brasil.

Perdi o convívio com inúmeros colegas de es-
cola primária porque seus pais optaram pela grande 
aventura de ajudar Juscelino na saga da construção 
de Brasília; comerciantes, médicos, pessoas de várias 
atividades saíram do Estado do Piauí, especialmente 
de Teresina, para vir para a capital federal.

A partir daí, como era natural, comecei a con-
viver com Brasília, com este futuro que alguns acha-
vam não passar de uma quimera e de uma loucura 
de Juscelino.

A insegurança que a oposição, ferrenha em sua 
atividade contra Juscelino, associava à realização des-
se sonho e desses planos nos deixava com dúvidas e 
incertezas quanto à possibilidade de, no ano de 1960, 
Brasília mudar definitivamente a história do País. 

A inauguração se deu conforme o previsto, e eu, 
aos dez anos de idade, tive a oportunidade de ver aquela 
festa memorável que trouxe a centralização tão necessá-
ria naquele momento para o Brasil. Não sei o que teria 
sido do nosso País se estivéssemos, ainda hoje, com a 
capital no Rio de Janeiro. Não porque o Rio não a mere-
cesse, muito pelo contrário, mas é porque o Brasil vivia 
naquele momento a condição de um país exclusivamente 
litorâneo e corríamos o risco de colocar por terra todo o 
trabalho de desbravadores, como o grande conquistador 
do Norte do Brasil, incorporado pelo Barão do Rio Bran-
co, e uma saga de nordestinos que foram desmembrar 
o Acre, a Amazônia e o Centro Oeste.

Brasília era, por sua situação geográfica, a ga-
rantia de que o Brasil jamais viveria momentos de in-
certeza quanto à internalização de áreas como, por 
exemplo, a Amazônia. 

Sr. Presidente, participando hoje desta homena-
gem aos 50 anos de Brasília, eu quero dizer que vivi 
mais da metade da minha vida nesta querida capital. 
Em agosto, faço 60 anos e hoje tenho o coração dividido 
entre o meu querido Piauí, que me viu nascer, que me 
deu pernas para chegar a esta Casa do Congresso; 
Pernambuco, onde atuei como estudante, participei de 
militância e me casei; e Brasília, que me acolheu no 
início da década de 70. Aqui vivo com minha mulher 
desde o primeiro dia de casamento – e já se vão 30 
anos! Minhas três filhas são brasilienses, e eu tenho 
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por esta Capital, Senador Mão Santa, um apreço e um 
respeito muito grandes.

Brasília, que hoje é caixa de ressonância do Bra-
sil, teve dificuldades tremendas para dar os primeiros 
passos. Primeiro, houve a tentativa de que os órgãos 
vitais da administração permanecessem no Rio de Ja-
neiro. A determinação de Juscelino, porém, fez com 
que o laço, o cordão umbilical do Brasil com a Cidade 
Maravilhosa, na condição de capital, fosse rompido, e 
que a estrutura administrativa se consolidasse nesta 
cidade, tendo, para isso – é bom que se diga –, a co-
laboração de todos os governos que o sucederam.

Hoje Brasília é plena! Hoje Brasília é a capital da 
República de fato e de direito. Hoje, se Brasília assiste 
a escândalos, é porque é Brasil, os escândalos são 
oriundos, infelizmente, da nossa natureza. Mas Bra-
sília, Senador José Sarney, resiste impassível, bonita, 
jovem, é uma cinquentona enxuta, é uma cinquentona 
admirável e tem feito com que o mundo inteiro lhe ren-
da homenagens pelo arrojo de sua arquitetura e pelo 
arrojo de seu traçado.

Homenagear Brasília é homenagear Juscelino, 
Senador Hélio Costa; homenagear Brasília é homena-
gear Niemeyer; é homenagear Lúcio Costa; é home-
nagear Burle Marx; é homenagear uma infinidade de 
brasileiros que podem ser esquecidos neste improviso, 
mas que têm consagrada na história a sua passagem 
na construção desta cidade.

Para mim, Senador Hélio Costa, se o Brasil um 
dia fizer justiça aos grandes homens da nossa historia, 
não poderá faltar lugar de destaque a uma extraordiná-
ria figura mineira chamada Israel Pinheiro. Para mim, 
Senador Romeu Tuma, ele é, de todos os brasileiros, 
quem mais construiu; ele é, de todos os brasileiros, 
quem mais realizou; ele é, de todos os brasileiros, o que 
mais ousou. Primeiro, em Minas Gerais, na construção 
do Circuito das Águas, preparando o que talvez tenha 
sido o primeiro projeto turístico deste País – isso, na 
década de 30. Depois, na era Juscelino, eletrificando, 
fazendo estradas e participando daquele colosso que 
é a obra arquitetônica da Pampulha. 

Brasília, sem Israel Pinheiro, não seria a Brasília 
que é hoje. Havia uma empatia e uma afinidade enor-
mes entre ele e Juscelino, dois mineiros que convive-
ram e que viveram durante toda uma geração. Portanto, 
Senador Hélio Costa, eu não poderia deixar de, neste 
momento, fazer uma homenagem a Israel Pinheiro, que 
considero um dos maiores homens públicos de que a 
minha geração teve notícia. Morreu pobre. Como po-
deria ter morrido em outras condições! Quanto passou 
pela sua mão de dinheiro e de poder! Mas, não, era 
um abnegado e um predestinado a participar, a ajudar 
a construir esta Brasília.

Portanto, Sr. Presidente, não quero me alongar, 
mas eu não poderia, de maneira nenhuma, ser omis-
so nessa prestação de contas de mais da metade na 
minha vida, que é devida a esta capital. 

E Brasília tem na sua história – e vai carregar 
para sempre isto – que, exatamente no dia da sua fun-
dação, perdemos dois grandes brasileiros. Um foi Tan-
credo Neves, que fez a caminhada mais difícil que um 
homem público podia realizar: o reencontro do Brasil 
com a democracia, o reencontro do Brasil com as suas 
liberdades. Hoje, quando se discutem livremente direitos 
humanos, quando se discute democracia, quando se dis-
cute liberdade, à nossa mente vem exatamente a figura 
extraordinária de Tancredo Neves. Perdemos também, 
no dia 21, outra figura que despontava para o futuro do 
Brasil com muita força, que era meu colega de Câmara 
dos Deputados, seu ex-Presidente, Luís Eduardo Ma-
galhães. Portanto, Brasília tem, inclusive, escolhido os 
mortos para prantear no dia da sua fundação.

Senador José Sarney, V. Exª, acadêmico e homem 
lido, deve se lembrar de um poeta pernambucano que 
morreu aos 27 anos de idade e que tinha um poema 
que exaltava Olinda, mas que se encaixa perfeitamente 
com Brasília. Carlos Pena Filho dizia: 

Olinda é só para os olhos,
não se apalpa, é só desejos.
Ninguém diz: é lá que eu moro.
Diz somente: é lá que eu vejo.

Essa é a Brasília que nós temos, que nós quere-
mos e que nós amamos, com uma diferença: aos poucos, 
aos 50 anos, estamos conseguindo aqui morar. Acabou 
aquela sofreguidão das quintas-feiras, Senador Hélio 
Costa, Senador Mário Couto, em que todos corriam para 
o aeroporto para sair de Brasília, por falta de opção. Hoje, 
Brasília é uma cidade acolhedora, aconchegante e, acima 
de tudo, bonita, que encanta a todos, como eu, que estive 
mais da metade da minha vida sob o seu teto.

Portanto, o desejo continua – é natural do homem 
–, mas há também uma dose muito grande de amor, 
principalmente daqueles que têm o privilégio, Senador 
Mão Santa, de morar nesta querida cidade.

Parabéns, Brasília, pelos seus 50 anos.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Primeiro, Deus escreve certo por linhas tortas: adentra 
o legítimo Senador que representa esta solenidade. 
Esta festa é em homenagem a Brasília, a Tiradentes, 
a Tancredo Neves, e tudo tem a ver com Minas. Eu já 
tinha encerrado aqui o anúncio dos oradores, mas, se 
V. Exª, Senador Hélio Costa, desejar manifestar alguma 
homenagem, nós abriremos uma exceção.

Enquanto chega à tribuna o Senador Hélio Costa, 
que volta ao Senado depois de, com muito brilho, ter 
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sido Ministro das Comunicações, só queria permitir, pri-
meiro, ao Presidente Sarney... Aqui foram distribuídas 
centenas de fotos sobre o que comemoramos, mas esta 
aqui me lembrou do Presidente Sarney: Juscelino bei-
jando a Dona Júlia; como Sarney e Kyola. Abençoaram 
as Presidências dos dois. Têm as mães no céu.

E esta aqui me lembra pessoalmente. Eu sou 
realizado. Eu tenho a maior comenda deste País, que 
não vai haver mais. Ninguém vai ter; nem o Hélio Cos-
ta que está ali, porque foi em comemoração aos cem 
anos de Juscelino – centenário de Juscelino. Então, 
não faz mais cem anos. Daqui a dois séculos...

Então, logo que eu comecei aqui, Presidente Sar-
ney, Paulo Octávio – que foi injustiçado aí, um homem de 
visão pública, extraordinário político –, que é casado com 
a neta de Juscelino, tem laços familiares, me disse que ha-
via duas comendas para o Congresso; iam dar para dois. 
Eu raciocinei logo, Hélio Costa, que, por mérito mesmo 
e por raízes familiares, seria o Senador Paulo Octávio. E 
ele disse que tinha outra e que eu estava sendo observa-
do. Sarney, sou meio São Tomé. E quem são os outros? 
Aí citou-me Antonio Carlos Magalhães, aquele gigante 
da vida pública da Bahia e deste País. Eu digo: quem é? 
Não, mas você está observado, Mão Santa, você tem 
chance. Aí, Hélio Costa, eu fiquei meio São Tomé, porque 
para disputar, recém-chegado aqui, com Antonio Carlos 
Magalhães, aquele homem de vida pública gigante, da 
Bahia, gigante aqui do Congresso. E conviveu, não é? 
Mas o Paulo Octávio disse: você tem chance. E eu não 
acreditei. E nem no Piauí sabem, porque eu não ia divul-
gar um negócio desses. Eu não estava crendo que eu ia 
ganhar essa comenda, não estava. Estava feito São Tomé, 
mesmo. Mas, nas vésperas, adentra o meu gabinete este 
senhor aqui da foto – eu fiquei assim perplexo, Papaléo 
–, mostrando as fotografias e o que significava: que eu ti-
nha, no começo do mandato, sido escolhido para receber 
uma comenda no centenário de Juscelino Kubistchek. Era 
a segunda medalha. Eu fiquei... Não deu nem tempo de 
convidar ninguém do Piauí, só foi a Adalgisa – que para 
mim representa tudo, mas falo de publicidade. 

Aí ele mostrou, aí eu perguntei...
A este aqui, então, quero render homenagem: 

Afonso Heliodoro dos Santos, escudeiro fiel de JK. É 
o símbolo da lealdade, da amizade. Já li um livro dele 
sobre o Juscelino, li outro livro de Juscelino que V. Exª, 
Senador Hélio Costa, tem que ver: Juscelino e Portu-
gal. O relacionamento, as homenagens, coisa linda. E 
ele termina o livro dizendo – vejam como nós temos 
a aprender com Juscelino: Portugal é o último povo 
amigo do mundo, o último povo bondoso e generoso 
do mundo. Porque o português é bom. 

Mas aí eu perguntei por que eu tinha sido esco-
lhido, perplexo e emocionado. E ele disse o seguinte, a 

decisão dele: “Você foi o Senador que mais citou Jus-
celino Kubitschek de Oliveira”. Hoje mesmo, eu aca-
bei citando. No início da sessão, estava substituindo 
– Deus me colocou, por instantes, no lugar do Sarney 
– e tenho o discurso aqui, que são as palavras dele, 
e eu coloquei a minha. Hoje disse que o que mais me 
encantava era aquilo que ele dizia e que traduz tudo: “O 
otimista pode errar, mas o pessimista já nasce errado 
e continua errando”. Isso traduz Juscelino.

Então eu quero também manifestar gratidão a 
esse homem, que proporcionou a mim, do Piauí, essa 
homenagem de receber a medalha centenária Jusce-
lino Kubitschek. 

Com a palavra, Hélio Costa, que traduz a gran-
deza do povo grandioso de Minas. E hoje todas as 
homenagens resultam para Minas.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Permita-
me, Sr. Presidente Senador Mão Santa, agradecer a 
atenção, a gentileza de V. Exª em me convidar a usar 
da palavra nesta Sessão Solene destinada a celebrar 
o Dia de Tiradentes e o aniversário dos 50 anos da 
nossa Capital, Brasília. 

Tenho certeza de que aqueles que acompanha-
ram as transmissões da TV Senado nesta tarde e 
os nossos colegas que estão nos seus gabinetes ou 
em plenário, participando deste evento, já tiveram a 
oportunidade de ouvir os nossos mais nobres orado-
res enaltecendo esta cidade extraordinária, que é a 
capital do nosso País, e essa figura formidável que foi 
Juscelino Kubitschek. 

Nós, mineiros, temos o dia 21 de abril de uma 
forma muito especial no nosso coração. É o dia que 
marca o primeiro movimento reconhecido na história 
nacional, que, por pouco, nos deu a independência do 
jugo português. É o dia em que lembramos a história 
dos nossos inconfidentes, que, em 1789, deram um 
grito de independência que foi sufocado pela Coroa. 

Esse dia 21 de abril, que está simbolizado no 
monumento no centro da nossa primeira capital mi-
neira, que foi Ouro Preto, onde foi colocada, erguida, 
colocada num mastro a cabeça do nosso mártir maior, 
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esse dia 
é também lembrado por todos nós como o escolhido 
pelo Presidente Juscelino Kubitscheck para a inaugu-
ração de um novo tempo, para a inauguração de uma 
nova história no Centro-Oeste brasileiro, até então 
esquecido, até então praticamente um grande sertão 
e que Juscelino desbravou com a sua visão de futuro, 
que Juscelino trouxe para o Brasil na sua proposta de 
união nacional, criando esta extraordinária cidade, que 
é um orgulho de todos nós. 
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Sabendo que cada um dos oradores certamente 
se referiu a Brasília, lembrou-se da história de Juscelino, 
eu queria, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, reportar-
me a um momento que vivi com Juscelino Kubitscheck, 
fundador-criador da nossa capital, lá nos idos de 1972, 
1973, quando Juscelino se refugiava em Nova Iorque, 
ainda lamentavelmente impedido de estar com os seus 
direitos políticos restabelecidos. E lá, na grande me-
trópole nova-iorquina, nós nos encontrávamos quase 
que semanalmente, e quanto aprendi, Senador Mão 
Santa, ouvindo essa figura extraordinária.

Recordo-me de um incidente, de um momento 
absolutamente sublime, que mostra muito bem o que 
foi o criador de Brasília, o que ele representou para 
nós, brasileiros, mas também o que foi certamente 
para as Américas e para o mundo.

Estávamos, num domingo, pela manhã, em um co-
nhecido restaurante em Nova Iorque, chamado Maxwell’s 
Plum, que recebia, nos domingos, políticos, autores 
famosos, poetas, a elite nova-iorquina. E Juscelino foi 
convidado a fazer um brunch, no Maxwell’s Plum. Fui 
acompanhando o Presidente Juscelino, que estava com 
sua mulher, Dona Sarah, e com a filha Márcia. 

Senador José Sarney, nos meus anos todos como 
jornalista, cobrindo acontecimentos da maior importância 
no mundo inteiro, tendo tido contado com personalidades 
de todos os cantos do planeta, eu nunca tive momento de 
maior emoção do que este que vivi naquele instante em 
Nova Iorque, porque, ao adentrarmos esse restaurante, 
havia uma plataforma onde eram colocadas as perso-
nalidades mais conhecidas, e Juscelino foi levado para 
essa plataforma juntamente com os seus convidados. E, 
na medida em que ele ia entrando pelo restaurante, as 
pessoas iam identificando aquela figura sorridente, aquele 
sorriso encantador, aquele homem carismático, e eu ou-
via ao lado do Juscelino as pessoas dizerem: “Presidente 
Kubitscheck. É o criador de Brasília. Foi o Presidente que 
fez Brasília. Esse é o Presidente”. E Juscelino, ao chegar 
no topo daquela plataforma, abre os braços nessa posição 
e sorri, com aquele sorriso extraordinário e carismático 
que conquistou o Brasil e o mundo inteiro. E fez isso. E, 
ao fazer isso, o restaurante, que tinha na verdade uma 
plateia de americanos, levantou-se e bateu palmas para 
o nosso Presidente.

Todos nós que estávamos à mesa com ele ficamos 
com a pele arrepiada, como se diz, de tanta emoção de 
ver um brasileiro, lá fora, num país onde certamente ele 
não tinha necessariamente que ter essa popularidade, 
e, no entanto, era reconhecido por sua extraordinária 
obra, não apenas como Presidente do País, mas como 
o homem que tinha criado esta extraordinária cidade, 
que era o marco da modernidade – e continua sendo 
esse marco de modernidade – já naquela época. 

Por isso, Sr. Presidente, é para mim motivo de mui-
ta honra poder, ao final desta sessão solene e no meu 
retorno ao Senado, depois de quatro anos e meio servin-
do ao Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
com muita honra, como seu Ministro de Estado das Co-
municações, voltar ao convívio dos meus companheiros 
Senadores, na liderança do Senador Renan Calheiros e 
do meu eterno Presidente José Sarney, ao seu lado e ao 
lado dos meus companheiros do PMDB e dos partidos 
da base aliada, e ter a honra de poder reiniciar as minhas 
atividades novamente no Senado a convite do ilustre Se-
nador Mão Santa, podendo me pronunciar neste dia tão 
significativo e tão importante para todos nós.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à Mesa alu-
sivo ao presente evento para ser publicado na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – AL. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, é com grande satisfação que me associo a 
essa dupla homenagem que prestamos no Expediente 
desta sessão, comemorativa do cinquentenário de fun-
dação da Capital da República e dos 218 anos do mar-
tírio de Tiradentes. É também com prazer que registro 
a feliz iniciativa do ilustre Colega Senador Cristovam 
Buarque, digno representante do Distrito Federal nes-
ta Casa, sempre correto e atento, de celebrar os dois 
fatos históricos na mesma sessão legislativa. 

A verdade é que, se a data de inauguração de 
Brasília foi previamente escolhida – com muito acerto, 
aliás –, o mártir da Inconfidência Mineira e a Capital da 
República se ligam por algo além da data comemorativa, 
eis que Tiradentes, há mais de dois séculos, já sonhava 
com a mudança da Capital para o interior do País. 

Brasília, portanto, representa a concretização de 
uma aspiração coletiva que retrocede aos tempos da 
Inconfidência e tem raízes profundamente fincadas na 
nossa história. O Rio de Janeiro tornara-se capital da 
colônia em 1763, em substituição a Salvador, no reinado 
de José I, por decisão do primeiro-ministro, Marquês de 
Pombal. A mudança da capital para o interior, entretanto, 
seria reclamada por alguns setores da sociedade bra-
sileira, a qual por circunstâncias históricas, floresce em 
Minas, onde o descontentamento com a Corte se exa-
cerbava à medida que a mineração do ouro começava 
a declinar e a Fazenda portuguesa insistia em cobrar 
taxas e tributos absolutamente impraticáveis. 

Aqui, Sr. Presidente, é necessário fazer um reparo 
àqueles que minimizam a importância do alferes José 
Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Alegam alguns 
que a Inconfidência Mineira não teve uma participação 
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popular efetiva e que o sentimento pátrio não existia 
na consciência da coletividade. 

Entretanto, até mesmo esses críticos reconhe-
cem a legitimidade do movimento inconfidente diante 
da opressão exercida pela Corte portuguesa. A es-
poliação de que os brasileiros eram vítimas tornava-
se patente quando se cotejava o volume de riquezas 
enviadas para Portugal e as condições de miséria em 
que vivia a maioria do povo. 

Surgia ali, portanto, o germe de um sentimento 
cívico que em breve se alastraria, uma incipiente bra-
silidade que encontraria na Inconfidência Mineira o 
marco inicial do processo de nossa emancipação po-
lítica. Tiradentes, ao assumir toda a culpa pela conju-
ração, foi o único dos inconfidentes a ser condenado 
à morte. Enforcado no dia 21 de abril de 1792, teria o 
corpo esquartejado e exposto em praça pública – e se 
tornaria o personagem símbolo da resistência contra 
a opressão portuguesa. 

Os Autos da Devassa, Senhoras Senadoras e 
Senhores Senadores, revelam que os inconfidentes, 
além de se revoltarem contra a derrama, reivindica-
vam à Corte a fixação da Capital no interior do Brasil. 
Apontavam, como justificativas, a questão estratégica 
– a Capital ficaria menos exposta a eventuais ataques 
estrangeiros; e a demográfica, com vistas ao povoa-
mento mais rápido das províncias centrais. 

Desde então, a mudança da Capital para o inte-
rior do País foi um sonho longamente acalentado, até 
que encontrasse em Juscelino Kubitschek de Oliveira 
o estadista com descortino e coragem suficientes para 
enfrentar – e vencer – o desafio. 

A família imperial, quando de sua vinda para o 
Brasil, em 1808, já tinha noção do quanto a Capital de 
então era vulnerável a ataques de tropas estrangeiras. 
Na mesma época, Hipólito José da Costa, exilado em 
Londres, onde fundou o jornal Correio Brasiliense, de-
fendia igualmente a interiorização da Capital. O mesmo 
fizeram os pernambucanos na Revolução de 1817; o 
mesmo fez José Bonifácio, o Patriarca da Independên-
cia; o mesmo fizeram, ainda, em 1822, oito mil signa-
tários do Manifesto do Povo, entregue a Dom Pedro I 
meses antes da Proclamação da Independência. 

A proposta de interiorização da Capital, ao longo 
da nossa história, esteve presente em quase todas as 
Constituições e outros documentos oficiais. Foi encam-
pada por estadistas como José Bonifácio e historiadores 
como Francisco Varnhagen, por políticos, jornalistas e 
intelectuais de prestígio, como Olavo Bilac, Medeiros 
e Albuquerque e Euclides da Cunha. 

Não me alongarei, meus caros Colegas, sobre 
a demarcação do Distrito Federal e sua construção. 
Gostaria, no entanto, de enfatizar a determinação e o 
descortino do saudoso Juscelino Kubitschek. Para ele, 

o Brasil de então dava as costas para o seu imenso 
território, preocupando-se unicamente com o desen-
volvimento da faixa litorânea. 

Ao construir Brasília, Juscelino atendia a um 
reclamo de ordem estratégica, de aproximar o poder 
das fronteiras com os países vizinhos; e a uma neces-
sidade de expandir o desenvolvimento para o nosso 
hinterland. Nesse aspecto, a construção de Brasília dá 
continuidade à Cruzada Rumo ao Oeste, deflagrada 
por Getúlio Vargas. 

Embora não abordasse a localização da futura 
capital naquela ocasião, Vargas assinalava ser impe-
rioso instalar no centro geográfico do País forças ca-
pazes de irradiar a expansão futura. 

Não poderia, meus caros colegas, encerrar este bre-
ve pronunciamento sem fazer uma sincera homenagem a 
todos aqueles que participaram dessa notável saga que foi 
a construção de Brasília. Por mais ousado e resoluto que 
fosse, Juscelino não conseguiria levar a termo empreendi-
mento de tamanha magnitude se não contasse com a co-
laboração, a experiência e a qualificação de homens como 
o urbanista Lúcio Costa; o arquiteto Oscar Niemeyer e seu 
calculista Joaquim Cardozo; e a tríade da Novacap – Israel 
Pinheiro, seu primeiro presidente, Bernardo Sayão, diretor 
executivo, desbravador e exímio construtor de estradas, e 
Ernesto Silva, diretor administrativo, recentemente faleci-
do. Não poderia, também, deixar de mencionar o trabalho 
anônimo e heróico de toda uma geração de brasilienses 
de primeira hora, os candangos, os quais, respondendo 
ao desafio de construir Brasília, vincularam seus nomes a 
uma das mais belas páginas da nossa história. 

Encerro, Sr. Presidente, Senhoras Senadoras 
e Senhores Senadores, lembrando que o sonho de 
Tiradentes, de ver um Brasil livre e soberano, é hoje 
uma realidade; e que Brasília é também a resposta 
a um anseio dos inconfidentes e de tanta gente que 
descortinava, na interiorização da Capital, uma opor-
tunidade ímpar de equalizar as oportunidades de de-
senvolvimento e de integrar as diversas comunidades 
deste nosso país-continente. 

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Presidência informa que, no Salão Branco, ocorrerá 
agora o lançamento do livro Brasília 50 anos, de auto-
ria de Maria Lopes, e que está em cartaz, no mesmo 
local, a exposição “Brasília – fatos importantes”, cedida 
pelo Arquivo Público do Distrito Federal.

Senador Hélio Costa, V. Exª, que voltou aqui, ao Legis-
lativo, eu sei que Deus deu muito para Minas – ouro, prata, 
gente boa, a História do Brasil –, mas Deus não podia dar 
tudo: uma praia. Então, está ali o Prefeito da cidade praia-
na, a mais bela praia do litoral do Piauí, Luis Correia, é o 
prefeito Kim do Caranguejo, ele é o PSB, acompanhado 
do Vereador também, que é Tião do Caranguejo. Então, 
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faça aí uma lei colocando a praia do Piauí, verdes mares 
bravios, brancas dunas, ventos que nos acariciam, sol que 
nos tosta o ano inteiro, rio que nos abraça e gente boa, 
como a de Minas. Que seja a praia eletiva do povo mineiro. 
Está ali o Prefeito para firmar o contrato.

A Presidência agradece às personalidades que 
nos honraram com seu comparecimento.

Suspendo a sessão por cincos minutos para os cum-
primentos e reiniciaremos na sequência. Essa foi a parte 
do primeiro Expediente, em que o Senado da República 
homenageou Brasília, Tancredo Neves e Tiradentes.

Está suspensa, portanto, por cinco minutos para 
os cumprimentos.

(A sessão é suspensa às 16 horas e 48 mi-
nutos e reaberta às 16 horas e 52 minutos.)

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 

cadeira da presidência, que é ocupada pelo 

Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Está reaberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 

Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emen-

das ao Projeto de Lei do Senado nº 368, de 2009, de 

autoria do Senador Paulo Paim, que regula o exercício da 

profissão de Historiador e dá outras providências.

Ao Projeto foi oferecida uma emenda.

É a seguinte a emenda:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A matéria volta à Comissão de Assuntos Sociais para 
exame da Emenda nº 1-Plen.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2010 (nº 
5.951/2009, na Casa de origem, do Deputado Indio 

da Costa), que dispõe sobre o uso de meio eletrônico 
nos Registros Públicos, adota providências adicionais 
para a segurança jurídica e celeridade das transações 
imobiliárias; altera as Leis n°s 6.015, de 31 de dezem-
bro de 1973, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e 
dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 
o Projeto será apreciado pelas Comissões de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e, 
nos termos do art. 49, I, da referida Norma Interna, 
de Constituição, Justiça e Cidadania, podendo rece-
ber emendas perante a primeira comissão pelo prazo 
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

dos, o Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2010 (nº 
5.546/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Tri-
bunal Superior do Trabalho, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Lei nº 11.348, de 27 de setembro 
de 2006, para convalidar atos praticados por servido-
res e efeitos financeiros decorrentes do exercício das 
funções comissionadas de nível 02, criadas por ato 
administrativo interno do Tribunal Regional do Traba-
lho da 15ª Região.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, o Proje-
to será apreciado terminativamente pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderá receber 
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu os 
Recursos nºs 2 e 3, de 2010, respectivamente, inter-
postos no prazo regimental no sentido de que sejam 
submetidas ao Plenário as seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 528, de 2003, de au-
toria do Senador César Borges, que estabelece 
utilização dos recursos do FAT para financiar a 

obtenção de Carteira Nacional de Habilitação ao 
trabalhador desempregado e de baixa renda; e

– Projeto de Lei do Senado nº 81, de 2008, de au-
toria do Senador Gilberto Goellner, que dispõe 
sobre a comercialização e o uso de óleo de ori-
gem vegetal como combustível para tratores, 
colheitadeiras, veículos, geradores de energia, 
motores, máquinas, e equipamentos automotores 
utilizados na extração, produção, beneficiamento 
e transformação de produtos agropecuários, bem 
como no transporte rodoviário, ferroviário ou hi-
droviário de insumos e produtos agropecuários 
em geral; e dá outras providências.

São os seguintes os recursos recebidos:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senado Federal recebeu autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado nº 207, de 2007, sancionado e conver-
tido na Lei nº 12.219, de 2010, encaminhado por meio 
do Ofício nº 243, de 2010, do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 243/10/PS-GSE

Brasília, 8 de abril de 2010

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o Projeto de Lei nº 3.640, de 2008 (PLS nº 
207/07), que “Altera o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006, para permitir que a União possa 
celebrar convênios com os Estados e o Distrito Fede-
ral visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito e 
do uso indevido de drogas, e com os Municípios com 
o objetivo de prevenir o seu uso indevido de drogas, e 
possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas”, foi sancionado pelo Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República e convertido 
na Lei nº 12.219, de 31 de março de 2010.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O Expediente lido será juntado ao processado 
do Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2007, e vai à 
publicação.

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 102, DE 2010

Altera a Lei nº 8.685, de 20 de julho 
de 1993, e a Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001, para prorrogar 
os mecanismos de fomento à atividade 
audiovisual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 

de julho de 1993, passa a viger com a seguinte re-
dação:

“Art. 1º Até o exercício fiscal de 2016, 
inclusive, os contribuintes poderão deduzir do 
imposto de renda devido as quantias referentes 
a investimentos feitos na produção de obras 
audiovisuais cinematográficas brasileiras de 
produção independente, mediante a aquisição 
de quotas representativas de direitos de co-
mercialização sobre as referidas obras, desde 
que esses investimentos sejam realizados no 
mercado de capitais, em ativos previstos em lei 
e autorizados pela Comissão de Valores Mobi-
liários, e os projetos de produção tenham sido 
previamente aprovados pela ANCINE. 

 ..............................................................
§ 5º  ............................................. ” (NR)

Art. 2º O art. 50 da Medida Provisória nº 2.228-1, 
de 6 de setembro de 2001, passa a viger com a se-
guinte redação:

“Art. 50. As deduções previstas no art. 1º 
da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, ficam 
prorrogadas até o exercício de 2016, inclusive, 
devendo os projetos a serem beneficiados por 
esses incentivos ser previamente aprovados 
pela ANCINE.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Estado brasileiro, por intermédio das políticas 
de fomento à cultura, tem propiciado à sociedade uma 
série de benefícios e de avanços no que diz respeito à 
produção, distribuição e fruição de bens culturais. Um 
dos exemplos marcantes é o da produção audiovisual, 
a qual vem se valendo de instrumentos de incentivo e, 
com isso, tem recebido substancial incremento.

Não apenas a Lei nº 8.313, de 1991 (Lei Roua-
net), tem aportado recursos à área de cultura. Igual-
mente tem sido de grande valia para a cultura a Lei nº 
8.685, de 1993, que, ao trazer aporte maior de recur-
sos e estabilidade no fluxo, permitiu aos produtores 
se organizarem de maneira mais sistemática. Inicial-
mente, esse diploma legal criava incentivos por dez 
anos – até 2003 –, medida que foi fundamental para 
o que se convencionou chamar de retomada do cine-
ma brasileiro. Esse mecanismo foi estendido até 2010, 
representando, na ocasião, certeza e estabilidade para 
o fluxo de investimentos.

Desde a criação desse mecanismo, têm sido in-
jetados anualmente, em média, R$ 40 milhões na ati-
vidade audiovisual brasileira, dele tendo lançado mão 
a maior parte dos filmes brasileiros produzidos nos úl-
timos anos. Ademais, tais recursos têm sido utilizados 
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para reforçar a infraestrutura técnica, o que abarca a 
reforma de salas de cinema, contribuindo para o for-
talecimento desse segmento.

O novo vigor experimentado pelo cinema brasilei-
ro tem sido fundamental tanto para a retomada de sua 
presença no mercado interno quanto sua projeção no 
exterior. Nos últimos anos, além da maior participação 
na bilheteria das nossas salas de exibição, a produção 
audiovisual brasileira se fez presente em centenas de 
festivais internacionais, oportunidades em que foram 
assinados inúmeros contratos de vendas de direitos 
de execução. 

Não obstante todos os avanços obtidos, a indús-
tria audiovisual nacional ainda depende dos recursos 
incentivados para se manter e se consolidar, pois, 
além dos altos investimentos requeridos pelo setor, 
essa é uma área extremamente competitiva, em nível 
mundial.

Do ponto de vista dos empresários que optam por 
esse mecanismo de fomento, por sua vez, o retorno 
que os audiovisuais produzem é extremamente bené-
fico, ao projetar uma imagem de compromisso com a 
cultura brasileira. Ademais, os recursos aplicados pelas 
empresas são descontados no Imposto de Renda de 
Pessoas Jurídicas, (IRPJ) com um benefício adicional 
equivalente a 25% do montante empregado. Dessa for-
ma, a cada R$ 40 mil retirados dos impostos e investi-
dos em um filme, corresponde uma redução adicional 
de R$ 10 mil no IRPJ devido pela empresa.

Considere-se, além disso, que se trata de um me-
canismo de compra de um título do mercado de capitais, 
um instrumento regulado e fiscalizado pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), pela Agência Nacional 
de Cinema (ANCINE) e pela Receita Federal.

Visto que os recursos incentivados têm sido cru-
ciais para a produção cinematográfica brasileira, vemos 
como necessária a sua continuidade, o que se preten-
de com este projeto de lei, estendendo os benefícios 
fiscais até o ano de 2016, inclusive.

Diante das nítidas vantagens para a cultura brasi-
leira, oferecidos por este mecanismo de incentivo, pe-
dimos o apoio de todos os parlamentares a aprovação 
desta proposição. – Senador Francisco Dornelles.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993

Cria mecanismos de fomento à ativida-
de audiovisual e dá outras providências 

 Art. 1o Até o exercício fiscal de 2010, inclusive, 
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda 
devido as quantias referentes a investimentos feitos na 
produção de obras audiovisuais cinematográficas brasi-

leiras de produção independente, mediante a aquisição 
de cotas representativas de direitos de comercialização 
sobre as referidas obras, desde que estes investimen-
tos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos 
previstos em lei, e autorizados pela Comissão de Valo-
res Mobiliários, e os projetos tenham sido previamen-
te aprovados pela Ancine, na forma do regulamento. 
(Redação dada pela Lei nº 11.437, de 2006).

 § 1º A responsabilidade dos adquirentes é limi-
tada à integralização das quotas subscritas.

 § 2º A dedução prevista neste artigo está limita-
da a três por cento do imposto devido pelas pessoas 
físicas e a um por cento do imposto devido pelas pes-
soas jurídicas. (Vide Lei 9.323, de 1996)

 § 3º Os valores aplicados nos investimentos de 
que trata o artigo anterior serão:

 a) deduzidos do imposto devido no mês a que se 
referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas 
que apuram o lucro mensal;

 b) deduzidos do imposto devido na declaração 
de ajuste para:

 1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo 
recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lu-
cro real anual;

 2. as pessoas físicas.
 § 4º A pessoa jurídica tributada com base no 

lucro real poderá, também, abater o total dos investi-
mentos efetuados na forma deste artigo como despe-
sa operacional.

 § 5º Os projetos específicos da área audiovisu-
al, cinematográfica de exibição, distribuição e infra-
estrutura técnica apresentados por empresa brasileira 
de capital nacional, poderão ser credenciados pelos 
Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos 
incentivos fiscais de que trata o caput deste artigo.

 Art. 1o-A. Até o ano-calendário de 2016, inclusive, 
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda 
devido as quantias referentes ao patrocínio à produção 
de obras cinematográficas brasileiras de produção in-
dependente, cujos projetos tenham sido previamente 
aprovados pela Ancine, do imposto de renda devido 
apurado: (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 I – na declaração de ajuste anual pelas pessoas 
físicas; e (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 II – em cada período de apuração, trimestral ou 
anual, pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro real. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 § 1o A dedução prevista neste artigo está limita-
da: (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 I – a 4% (quatro por cento) do imposto devido 
pelas pessoas jurídicas e deve observar o limite pre-
visto no inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de 
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dezembro de 1997; e (Incluído pela Lei nº 11.437, de 
2006).

 II – a 6% (seis por cento) do imposto devido pelas 
pessoas físicas, conjuntamente com as deduções de 
que trata o art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 § 2o Somente são dedutíveis do imposto devido 
os valores despendidos a título de patrocínio: (Incluído 
pela Lei nº 11.437, de 2006).

 I – pela pessoa física no ano-calendário a que 
se referir a declaração de ajuste anual; e (Incluído pela 
Lei nº 11.437, de 2006).

 II – pela pessoa jurídica no respectivo período 
de apuração de imposto. (Incluído pela Lei nº 11.437, 
de 2006).

 § 3o As pessoas jurídicas não poderão deduzir 
o valor do patrocínio de que trata o caput deste artigo 
para fins de determinação do lucro real e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
– CSLL. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 2006).

 § 4o Os projetos específicos da área audiovisu-
al, cinematográfica de difusão, preservação, exibição, 
distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por 
empresa brasileira poderão ser credenciados pela An-
cine para fruição dos incentivos fiscais de que trata o 
caput deste artigo, na forma do regulamento. (Incluído 
pela Lei nº 11.437, de 2006).

 § 5o Fica a Ancine autorizada a instituir programas 
especiais de fomento ao desenvolvimento da atividade 
audiovisual brasileira para fruição dos incentivos fis-
cais de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.505, de 2007)

 § 6o Os programas especiais de fomento desti-
nar-se-ão a viabilizar projetos de distribuição, exibição, 
difusão e produção independente de obras audiovisu-
ais brasileiras escolhidos por meio de seleção pública, 
conforme normas expedidas pela Ancine. (Incluído pela 
Lei nº 11.505, de 2007)

 § 7o Os recursos dos programas especiais de 
fomento e dos projetos específicos da área audiovi-
sual de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo poderão 
ser aplicados por meio de valores reembolsáveis ou 
não-reembolsáveis, conforme normas expedidas pela 
Ancine. (Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)

 § 8o Os valores reembolsados na forma do § 7o 
deste artigo destinar-se-ão ao Fundo Nacional da Cul-
tura e serão alocados em categoria de programação 
específica denominada Fundo Setorial do Audiovisual. 
(Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007)
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Estabelece princípios gerais da Polí-
tica Nacional do Cinema, cria o Conselho 
Superior do Cinema e a Agência Nacional 
do Cinema – ANCINE, institui o Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema 
Nacional – PRODECINE, autoriza a criação 
de Fundos de Financiamento da Indústria 
Cinematográfica Nacional – FUNCINES, alte-
ra a legislação sobre a Contribuição para o 
Desenvolvimento da Indústria Cinematográ-
fica Nacional e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 50. As deduções previstas no art. 1o da Lei 

no 8.685, de 20 de julho de 1993, ficam prorrogadas 
até o exercício de 2010 inclusive, devendo os projetos 
a serem beneficiados por estes incentivos ser previa-
mente aprovados pela ANCINE. (Redação dada pela 
Lei nº 11.329, de 2006)
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esporte; e de Assuntos Econômicos, cabendo 
à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 357, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 

Interno do Senado Federal, a tramitação em conjun-
to das PECs nº 12, de 2009, que “Altera o art. 159 da 
Constituição Federal, para determinar a compensação 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios dos bene-
fícios tributários e reduções temporárias de alíquotas 
concedidas pela União, relativos aos impostos referidos 
nos incisos I e II deste artigo; nº 65, de 2005, que “Altera 
o art. 159 e o art. 34 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, ambos da Constituição Federal; 
nº 20, de 2009, que “Altera o art. 159 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo Nacio-
nal de Defesa Civil; nº 24, de 2005, que “Altera os arts. 
159, 239 e 240 da Constituição Federal e acrescenta 
o art. 214-A a seu texto, para dispor sobre o Fundo 
de Desenvolvimento da Educação Profissional; nº 35, 
de 2009, que “Altera a redação das alíneas a, b e c, 
do Inciso I do art. 159 da Constituição Federal, para 
modificar o percentual de repasse da arrecadação de 
impostos sobre renda e proventos de qualquer natu-
reza e sobre produtos industrializados; nº 45, de 2006, 
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que “Altera os arts. 52 e 159 e introduz o art. 160-A na 
Constituição Federal, visando incorporar aos Fundos 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e 
dos Municípios valores atualmente distribuídos pela 
União a título de transferências voluntárias e, ao mesmo 
tempo, vedar a realização desse tipo de transferência; 
nº 50, de 2005, que “Acrescenta inciso ao art. 159 da 
Constituição Federal, para o fim de destinar ao Fundo 
de Participação dos Estados e dos Municípios dez por 
cento do produto da arrecadação das contribuições so-
ciais e de intervenção no domínio econômico; nº 58, de 
2005, que “Altera o art. 159, da Constituição Federal, 
para determinar a transferência, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, de parte do produto da 
arrecadação do imposto de importação e do imposto 
sobre produtos industrializados, proporcionalmente 
ao saldo de suas balanças comerciais com o exterior; 
nº 6, de 2009, que “Altera o art. 159 da Constituição 
Federal e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para criar o Fundo de De-
senvolvimento dos Municípios de Fronteira; nº 9, de 
2009, que “Altera o art. 159 da Constituição Federal, 
para determinar a compensação de benefícios tribu-
tários concedidos pela União, relativos aos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados.

Referidas propostas visam alterar o art. 159 da 
Constituição Federal para dispor sobre a distribuição 
do produto da arrecadação de tributos federais. Assim, 
a tramitação conjunta visa assegurar um tratamento 
isonômico às referidas PECs e evitar possíveis contra-
dições entre as matérias. – Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos ter-
mos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Da Ordem do Dia constam duas medidas provi-

sórias, os relatores não mandaram à Mesa os relató-
rios e não há acordo sobre votação das medidas. De 
maneira que a pauta continua trancada. 

Encerro a Ordem do Dia, volto à lista de oradores 
e as matérias constarão da próxima sessão ordinária 
deliberativa.

São as seguintes as matérias sobres-
tadas:

1  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473, DE 2009 

Discussão, em turno único, da Medida Pro-
visória nº 473, de 2009, que abre crédito extraor-
dinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saú-
de, dos Transportes e da Integração Nacional, 
no valor global de setecentos e quarenta e dois 
milhões de reais, para os fins que especifica. 

(Lido no Senado Federal no dia 05-04-
2010) Relator revisor: Senador Papaléo Paes .

(Sobrestando a pauta a partir de: 12-
03-2010) 

Prazo final prorrogado: 25-05-2010 

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2010 
 (Proveniente da Medida Provisória nº 472 de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 1, de 2010, que ins-
titui o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indús-
tria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste – Repenec; cria o Programa Um 
Computador por Aluno – Prouca e institui o Re-
gime Especial de Aquisição de Computadores 
para uso Educacional – Recompe; prorroga 
benefícios fiscais, constitui fonte de recursos 
adicional aos agentes financeiros do Fundo da 
Marinha Mercante -FMM para financiamentos 
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor 
do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; 
institui o Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira – Retareo; dispõe sobre 
a Letra Financeira e o Certificado de Opera-
ções Estruturadas; ajusta o Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs 

11.948, de 16 de junho de 2009; 8.248, de 23 
de outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezem-
bro de 1991; 11.196, de 21 de novembro de 
2005; 10.865, de 30 de abril de 2004; 11.484, 
de 31 de maio de 2007; 11.488, de 15 de junho 
de 2007; 9.718, de 27 de novembro de 1998; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; e 11.977, de 7 
de junho de 2009; revoga dispositivos das Leis 
nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989; 8.003, 
de 14 de março de 1990; 8.981, de 20 de ja-
neiro de 1995; 10.829, de 23 de dezembro de 
2003; 5.025, de 10 de junho de 1966; e 6.704, 
de 26 de outubro de 1979; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
472, de 2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 07-04-
2010) Relator revisor: Senador Romero Jucá 

(Sobrestando a pauta a partir de: 12-
03-2010) 

Prazo final prorrogado: 25-05-2010 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009 

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

(incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009 
(nº 5.939/2009, na casa de origem), de inicia-
tiva do presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada empresa Brasileira de Adminis-
tração de Petróleo e gás Natural S.A. – Petro-
Sal e dá outras providências.

Dependendo de parecer das seguintes 
comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de infraestrutura.

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. 
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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 Antonio 
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º 
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo di-
vórcio, 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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta. 

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 Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 

que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais 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. 
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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 Substi-
tutivo 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 condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da 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 Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do De-
putado José Carlos Elias), que dispõe sobre a 
prestação de serviços de psicologia e de serviço 
social nas redes públicas de educação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da 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). 
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Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º pronuncia-
mento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad 
hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emen-
da 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 

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, Re-
lator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; 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 Adoles-
cente (substitui a expressão “medida sócio-edu-
cativa” pela “medida psicossocioeducativa”). 

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, 
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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 Presidente da 
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de 
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgão e 
entidades federais e dá outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, 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 re-
voga o art. 508 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a 
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, 
do empregado bancário inadimplente). 

Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Paulo Paim. 

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 
oferece. 

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. 

101ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 14 13895 

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 cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; 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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, 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), 
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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 Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as 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. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

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, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário 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-
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sado), que fixa critério para instituição de da-
tas 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 es-
trutura 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 Re-

gimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, 
de 2007 (apresentado como conclusão do Pa-
recer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as 
contas do Governo Federal, do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Jus-
tiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça 
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios e do Ministério Público da 
União, relativas ao exercício de 2003. 

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 primeiro 
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 
2009 (apresentado como conclusão do Parecer 
nº 1, de 2009-CN, da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Se-
nador Gim Argello), que aprova as Contas do Go-
verno 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  
Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos 
Correios, que acrescenta dispositivos ao Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, 
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares 
de Inquérito (tipifica as condutas de fazer afirma-
ção falsa ou negar a verdade, na condição de in-
diciado ou acusado, em inquéritos, processos ou 
Comissões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
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 Cidadania, 
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos Vala-
dares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, em 
turno único, perante a Comissão): favorável, nos 
termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º 
pronunciamento (sobre as emendas, apresenta-
das ao Substitutivo, no turno suplementar, peran-
te a Comissão): favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta. 
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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-Complementar, 
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros 

Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22 
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das 
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e proce-
dimentos relativos a inelegibilidades e sobre o 
sistema de prestação de contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, 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 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. 

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 Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre 
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas 
contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas pelo órgão competente. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 
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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-Complementar, 
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que 
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Com-

plementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de 
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes 
do Poder Executivo e respectivos Vices devem 
se licenciar para concorrer à reeleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 acrescenta a 
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complemen-
tar 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 
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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. 

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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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. 

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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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-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. 

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. 
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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-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. 

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. 

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 
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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. 

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-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. 

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 contagem do pra-
zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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 
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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: 
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta; 
com abstenção 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 Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda, que oferece. 
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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) 
– Com a palavra o Senador Valdir Raupp, pela Lide-
rança da Maioria.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu que-
ria me inscrever pela Liderança da Maioria, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª está inscrito e tem a palavra.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Tenho 
a palavra?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra. 

Senador Papaléo, eu pediria a presença de V. 
Exª aqui na Mesa.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador 
Presidente, quero só fazer uma consulta à Mesa.

Cheguei cedo e tive a preocupação de me ins-
crever para uma comunicação inadiável. Não sei se a 
minha inscrição ainda continua valendo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A de V. Exª é a primeira inscrição para comunicação 
inadiável 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu lhe 
agradeço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A primeira inscrição pela liderança é a do Senador Valdir 
Raupp e a segunda, a do Senador Hélio Costa.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Lide-
rança da Maioria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, 
antes de iniciar a minha fala, quero agradecer as pre-
senças do Prefeito Jean, da cidade de Jaru, em Ron-
dônia; do Vice-Prefeito, Flávio Corrêa; do Presidente 
da Câmara dos Vereadores, Ivo Lima; do Vereador 
Celsinho; do Vereador Vando; do Vereador Mirley; do 
Deputado Estadual Amauri dos Santos; do Manoel, 
Vereador do Vale do Anari; e também do jornalista re-
nomado Paulo Queiroz.

Sr. Presidente, é com enorme prazer que venho 
hoje a esta tribuna para congratular-me com pecua-
ristas e autoridades do Estado de Rondônia. Confor-
me noticiou o jornal Valor Econômico, de 23 de março 
passado, Rondônia está se preparando para solicitar 
ao Ministério da Agricultura o status de área livre de 
febre aftosa, sem vacinação, já no próximo ano.

O presidente do Conselho Nacional de Pecuária 
de Corte do Brasil e do Grupo Interamericano para 
Erradicação da Febre Aftosa, Dr. Sebastião Costa 
Guedes, considera que o Estado tem o melhor sistema 
de defesa sanitária do País e, por isso, está bastante 
adiantado nesse processo, de acordo com a reporta-
gem do Valor. 
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Rondônia deverá seguir os passos do Paraná, de 
São Paulo e de Minas Gerais, Estados que também 
têm se esforçado para erradicar a doença. O Paraná já 
requereu o novo status, devendo ser seguido por São 
Paulo e Minas, ainda este ano, sempre de acordo com 
a notícia publicada no jornal Valor. Atualmente, Santa 
Catarina é o único Estado brasileiro considerado área 
livre de febre aftosa, sem vacinação. 

O Estado de Rondônia foi declarado área livre 
de febre aftosa pela Organização Mundial de Saúde 
Animal em 2003. Desde então vem se mantendo as-
sim graças a um trabalho consciente dos pecuaristas 
do Estado, que cumprem um rigoroso programa de 
vigilância sobre a circulação do vírus da febre aftosa 
pelas autoridades sanitárias.

Nesse processo, as propriedades rurais a se-
rem inspecionadas são escolhidas de acordo com os 
critérios do Ministério da Agricultura, do Centro Pan-
americano de Febre Aftosa e dos órgãos responsáveis 
pela saúde animal de Bolívia, Paraguai e Argentina. 
Os pecuaristas são notificados, amostras de sangue 
são colhidas e enviadas para testes no Ministério da 
Agricultura. 

A cooperação internacional nesta ação é funda-
mental, já que, por exemplo, a Bolívia, na fronteira com 
o nosso Estado, ainda não é considerada área livre de 
febre aftosa pela a Organização Mundial de Saúde 
Animal. Aliás, Srªs e Srs Senadores, recentemente o 
Brasil aprovou, inclusive aqui no Congresso Nacional, 
remessa de mais de 300 mil doses de vacinas para o 
rebanho boliviano, principalmente na fronteira com o 
Brasil; na fronteira do Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia e Acre.

Suspeita-se também que o último caso de febre 
aftosa ocorrido no Brasil, em outubro de 2005, tenha 
tido origem em um animal contaminado, que atravessou 
a fronteira do Paraguai para o Mato Grosso do Sul e 
entrou depois no Paraná. Os prejuízos contabilizados, 
à época, foram da ordem de US$15 milhões, só com 
o sacrifício de animais. 

As coisas melhoraram, mas é fundamental não 
baixar a guarda. Rondônia tem um rebanho superior 
a onze milhões de cabeças de gado. É o quarto maior 
exportador de carne do Brasil, conta com filiais dos 
principais frigoríficos brasileiros e tem a Rússia como 
seu maior comprador.

Recentemente a China também esteve inspe-
cionando frigoríficos no Brasil, inclusive no Estado de 
Rondônia. A informação que eu tenho é que alguns fri-
goríficos de Rondônia já estão exportando carne para 
a China e para a Venezuela. A Venezuela também é 
compradora de carne, de produtos de laticínios.

Além da carne, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o Estado de Rondônia tem mais de sessenta 
laticínios. Eu citava aqui, há pouco, o Prefeito da cidade 
de Jaru, o Jean; o Ivo Lima, Presidente da Câmara; o 
Flávio Corrêa e todos os Vereadores. A cidade de Jaru 
tem um dos maiores laticínios do Estado de Rondônia 
e um dos maiores frigoríficos também do Estado de 
Rondônia. Então, Rondônia é realmente um grande 
produtor de gado, de carne de gado, e também de de-
rivados do leite, e é uma grande bacia leiteira.

O controle da febre aftosa é, portanto, fundamental 
para as economias do Estado e do País, que tem na 
exportação de carne bovina importante fonte de rique-
za. Vale lembrar que o Brasil, com quase 200 milhões 
de cabeças de gado, tem o maior rebanho comercial 
do mundo e é, atualmente, o segundo produtor mun-
dial de carne bovina. Além disso, a qualidade da carne 
brasileira é reconhecida internacionalmente. 

O combate à febre aftosa é, portanto, questão 
fundamental para a pecuária rondoniense e brasilei-
ra. A condição de área livre de febre aftosa, sem va-
cinação,... 

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Valdir 
Raupp, permite-me V. Exª um aparte? 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) –…é bas-
tante vantajosa do ponto de vista econômico. Requer, 
contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, au-
mento da vigilância sanitária, uma vez que o rebanho 
não estará mais sendo imunizado. 

Tenho certeza de que a maturidade dos pecua-
ristas que vivem e trabalham em Rondônia vai garan-
tir que o nosso Estado continue livre da febre aftosa, 
mesmo quando não houver mais vacinação.

Lembro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, quando Governador do meu Estado, eu criei, in-
clusive, uma agência de sanidade animal para controlar 
esta doença tão prejudicial aos rebanhos. E foi de lá 
para cá que o nosso Estado foi adquirindo esse status 
de sanidade animal. Então, tanto o rebanho de gado de 
corte – Senador Romeu Tuma, já lhe concedo o aparte 
–, quanto o rebanho de gado leiteiro de Rondônia são 
hoje rebanhos saudáveis. Rondônia pode vender tanto 
produtos da carne quanto derivados de leite, não só 
para o Brasil, como para todo o mundo.

Concedo um aparte ao nobre Senador Romeu 
Tuma e, em seguida, ao Senador Augusto Botelho.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Vou ser rápido, 
Presidente. Queria cumprimentá-lo. Sei da importân-
cia de Rondônia com respeito ao rebanho nacional, à 
qualidade, à vigilância, ao trabalho eficiente dos agro-
pecuaristas que lá trabalham e desenvolvem um dos 
melhores gados do Brasil, também em quantidade. Mas 
eu queria dizer a V. Exª da importância do combate à 
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febre aftosa, principalmente no Brasil, pelo fato de a 
fronteira ser muito vulnerável a países que às vezes não 
têm a cautela devida de proteger seus animais dessa 
terrível doença que acaba levando, principalmente a 
Europa, a rejeitar a importação de produtos brasileiros. 
No Mercosul, houve uma Subcomissão Especial presi-
dida pelo Deputado Federal Cláudio, que é veterinário, 
da qual eu fiz parte. Houve reação na Argentina e em 
outro país, porque ele fez um levantamento histórico 
de toda a capacidade de vigilância sanitária nos países 
vizinhos que V. Exª citou: Argentina, Paraguai, Bolívia. 
Então, nós temos que realmente manter essa vigilân-
cia aventada por V. Exª. E o Brasil, ao doar as vacinas, 
fez muito bem, porque está protegendo o nosso gado, 
não só dando uma mão à Bolívia, mas também evitan-
do que a doença passe para o gado brasileiro. Queria 
cumprimentar V. Exª e elogiá-lo por essa iniciativa de 
trazer ao conhecimento desta Casa e do povo brasilei-
ro a luta de Rondônia, com todos os agropecuaristas, 
no combate à doença, que às vezes traz um prejuízo 
econômico muito grande para o País.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – Obriga-
do, nobre Senador Romeu Tuma, pela contribuição ao 
nosso pronunciamento. Peço que a Mesa incorpore o 
aparte de V. Exª ao nosso pronunciamento.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre 
Senador Augusto Botelho, pelo Estado de Roraima.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-
dor Valdir Raupp, eu gostaria de parabenizar V. Exª pelo 
discurso, porque V. Exª está trazendo aqui os louros de 
um trabalho de vários anos, de muitos anos no Estado 
de Rondônia, dos técnicos do Governo. Começou in-
clusive no seu Governo essa luta contra a aftosa, que 
implantou esse sistema. Hoje é um orgulho para nós, 
do Norte, Rondônia ser livre de aftosa por vacinação. 
Lá em Roraima, o último caso de aftosa foi em 2001. 
Nós estamos partindo agora para tentar ficar numa 
nova classificação. Está sendo feito um trabalho de 
auditoria dos órgãos de defesa do Ministério da Agri-
cultura e Pecuária para que a gente possa passar a 
um novo patamar. E gostaria de parabenizar também o 
pessoal da minha terra, que está seguindo o exemplo 
dos rondonienses. Os pecuaristas estão contribuindo, 
vacinando seu gado. Os trabalhadores da Agência de 
Defesa de Saúde Animal e Vegetal estão trabalhando 
intensamente, lutando para que se consiga vacinar o 
nosso rebanho. Começou a campanha agora, neste 
mês. Esse fim de semana foi o lançamento oficial da 
campanha. Espero que a gente consiga ficar pareci-
do com Rondônia em relação à classificação da afto-
sa. É lógico que o nosso rebanho, para chegar ao de 
Rondônia, vai levar muitos anos. Rondônia tem mais 
de 12 milhões de cabeças de gado. E nós ainda não 

chegamos a um milhão. Parabéns a V. Exª. Parabéns 
ao povo de Rondônia porque os técnicos da agricultura 
se uniram e conseguiram chegar a esse grau, e espero 
que brevemente chegue à classificação de livre de af-
tosa sem vacinação, título que só Santa Catarina tem 
aqui, no Brasil. Que o nosso Brasil todo esteja nessa 
classificação para valorizar mais o nosso produto. Nós 
somos, atualmente, o principal fornecedor de proteína 
para alimentação humana no mundo e vamos continuar 
assim por muitos e muitos anos.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do a V. Exª pela contribuição, nobre Senador Augusto 
Botelho. Incorporo também o vosso aparte ao meu 
pronunciamento.

Fico feliz de saber que Rondônia está contribuindo 
para melhorar geneticamente o rebanho. Sei que muitos 
pecuaristas de Roraima compram matrizes, bezerras e 
bezerros nas fazendas de Rondônia, pegando também 
esse modelo de sanidade animal de vacinação.

Obrigado, nobre Senador.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 

Senador Mozarildo Cavalcanti, também do Estado de 
Roraima.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Valdir, quero parabenizá-lo principalmente pelo 
enfoque dado. V. Exª é um Senador da Amazônia, um 
Senador de um importante Estado da Amazônia, que, 
aliás, se tornou importante por vários motivos, entre 
eles a pecuária, a agricultura. É bom que esse depoi-
mento seja dado, porque mostra que é possível, sim, 
fazer na Amazônia também atividades como essa, e 
isso contribui, inclusive, para que o Brasil tenha, como 
disse o Senador Augusto Botelho, uma colocação muito 
importante no cenário mundial em termos de forneci-
mento de proteínas. Acho que temos que acabar com 
esses radicalismos, com esses fundamentalismos, aliás, 
de que uma coisa é incompatível com a outra. A Ama-
zônia tem que ser, realmente, ajudada, no sentido de 
que os 25 milhões de brasileiros que lá vivem tenham 
várias opções de viver bem, entre elas a atividade pe-
cuária, a atividade agrícola, a atividade mineral, sem 
essas proibições, como vimos ontem aqui dois norte-
americanos, na frente do Congresso, manifestando-se 
contra uma usina hidrelétrica que deve ser construída 
no Pará. A Amazônia continua não só sendo objeto da 
cobiça, mas objeto do interesse internacional sobre a 
nossa região. Parabéns pelo enfoque.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado 
a V. Exª, Senador Mozarildo. O aparte de V. Exª, com 
certeza, vai enriquecer muito o meu pronunciamento. 
Incorporo também essa contribuição ao meu discurso. 
V. Exª, como profundo conhecedor da Amazônia e de-
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fensor intransigente dos amazônidas, é do povo tanto 
de Roraima como de toda a Amazônia.

Que bom seria se os Estados Unidos, que tanto 
criticam e que tanto batem, tivessem pelo menos um 
terço das florestas que tem o Brasil, porque, até onde eu 
sei, os Estados Unidos não têm 7% de florestas nativas, 
enquanto o Brasil tem 54% de florestas. Só a Amazônia 
brasileira, que é dois terços do Brasil, tem 83% de flo-
restas; apenas 17% foram desmatados. Então, que bom 
seria se os países europeus, se os Estados Unidos da 
América e tantos outros países tivessem a quantidade 
de florestas que o Brasil tem. Assim, eles não podem, 
de maneira alguma, ficar criticando o Brasil.

O Brasil deve servir de modelo para o mundo, e 
nós podemos falar, de cabeça erguida, no mundo in-
teiro, que estamos desenvolvendo o nosso País com 
sustentabilidade. É um desenvolvimento sustentável, 
tanto o da Amazônia como o de todo o Brasil.

Mas, Sr. Presidente, já caminhando para a con-
clusão, tendo eu lutado duramente para conquistar o 
status de área livre de febre aftosa sem vacinação, eles 
saberão, com certeza, valorizar essa condição e traba-
lharão, em cooperação com as autoridades sanitárias, 
para manter essa importante vantagem comparativa 
para o nosso Estado.

Sr. Presidente, antes ainda de encerrar este pro-
nunciamento sobre a questão da pecuária do Estado 
de Rondônia, eu queria dizer ao povo de Rondônia que 
nós estamos trabalhando. Já conversei com o Líder do 
Governo aqui no Senado, Senador Romero Jucá, para 
tentar incluir, numa medida provisória, uma emenda 
de relatoria da regulamentação da PEC da transpo-
sição dos servidores de Rondônia. Eu estou muito 
preocupado, comecei a estudar esse caso, depois da 
reunião que tivemos no Ministério do Planejamento, 
semana passada. A minuta está praticamente pronta, 
faltando alguns ajustes em algumas áreas, mas, se 
for para encaminhar para o Congresso em forma de 
projeto de lei, a minha preocupação é de que, até o 
mês de julho, quando se inicia o calendário eleitoral, 
nós não tenhamos ainda aprovado esse projeto. E aí 
ficaria muito complicado. Passaria, então, do final do 
ano para o ano que vem.

Então, estou estudando essa matéria junto com 
os consultores do Senado, com os advogados do meu 
gabinete, com o Líder do Governo aqui no Senado, 
Senador Romero Jucá, para ver se a gente coloca, 
se houver o entendimento jurídico, essa emenda da 
regulamentação da PEC da transposição na Medida 
Provisória nº 472, que está sendo relatada pelo emi-
nente Senador Romero Jucá.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!
Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, pediu o Líder do PMDB, extraordinário Lí-
der, mas que vai falar pela ordem, já que, como Líder, 
o Hélio Costa tinha solicitado.

À vontade, pela ordem, Presidente! É uma satis-
fação revê-lo aqui entre nós.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pou-
cas atribuições na vida pública marcam tão profun-
damente quanto a de homenagear o amigo ausente. 
Consumimos boa parte de nossa rotina administrando 
contratempos, buscando soluções engenhosas para 
nossos Estados e nosso País, superando obstáculos, 
atarefados e cheios de compromisso.

Mas, Sr. Presidente, nada é tão pesado e triste 
quanto a perda de um amigo, de um honrado com-
panheiro, de uma referência política de Alagoas e do 
trabalhismo no Brasil.

Alagoas, Presidente Mão Santa, em profunda 
comoção, acaba de perder uma figura histórica. O Es-
tado ainda se ressentirá por muitos e muitos anos da 
ausência do Governador Geraldo Sampaio. Alagoas 
perde um homem público honrado, dedicado à causa 
pública; o empresariado perde um executivo dinâmico, 
futurista e eu, Sr. Presidente, perco um amigo pesso-
al, um conselheiro próximo pelo qual minha estima só 
aumentava.

Quem perde mais, entretanto, é a família, que sen-
tirá a falta do pai carinhoso, dedicado e do companhei-
ro inestimável. Daqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
presto minhas homenagens e solidariedade aos cinco 
filhos que tão honrosamente trilham os ensinamentos 
do pai: Patrícia Sampaio, Cacilda Sampaio, Juca Sam-
paio, George Sampaio e Eugênio Sampaio.

É desnecessário recapitular e frisar a importân-
cia insubstituível de Geraldo Sampaio para as últimas 
décadas da vida pública de Alagoas. Geraldo Costa 
Sampaio ocupou com distinção a cadeira de Deputado 
Estadual, em 1954, o mandato de Deputado Federal, 
em 1963, ambos pela extinta UDN.

Depois de conselheiro, Presidente Mão Santa, 
Geraldo Sampaio também ocupou a Presidência do 
Tribunal de Contas do Estado e foi Vice-Governador 
em 1998, na chapa do então Governador Ronaldo 
Lessa, após aposentadoria no Tribunal de Contas do 
Estado.

Além de todos os cargos públicos, Geraldo Sam-
paio foi também um dos mais ousados empresários do 
Estado de Alagoas. Com sua disposição incansável, 
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criou o Grupo Sampaio de Comunicação, formado pe-
las Rádios Sampaio AM e FM, em Palmeira dos Índios, 
e pela TV Alagoas, em Maceió. Como empresário de 
comunicação, é uma referência pela democratização 
da informação no Estado.

Mesmo afastado dos mandatos, sua liderança po-
lítica é inquestionável e foi decisiva pela renovação dos 
quadros políticos de Alagoas. O maior exemplo recente 
é o Prefeito de Maceió, Cícero Almeida, talento revelado 
e projetado por Geraldo Sampaio em sua emissora de 
TV e que hoje tem perto de 90% de aprovação de sua 
administração à frente da capital alagoana.

O nome de Geraldo Sampaio marcou a história 
alagoana de maneira única. Seus filhos e sucessores, 
tenho absoluta certeza, têm o talento, o discernimen-
to e a sensibilidade de Geraldo Sampaio e saberão 
elevar ainda mais o nome deste memorável homem 
público.

Nos últimos tempos, Geraldo Sampaio, como é 
de seu temperamento firme, vinha lutando bravamente 
contra a doença. Foram duas semanas de apreensão 
e orações por todo o Estado de Alagoas, mas infeliz-
mente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Geraldo 
Sampaio veio a falecer no último domingo e foi sepul-
tado ontem, segunda-feira, no jazigo da família em sua 
cidade natal, Palmeira dos Índios.

Para além da morte, ficam os ensinamentos da 
vida caudalosa de Geraldo Sampaio, sua fibra, dispo-
sição, lucidez de sempre iniciar novos desafios em prol 
da sociedade alagoana.

O luto pelo falecimento do Governador Geraldo 
Sampaio extrapola o luto protocolar e todas as hon-
ras às quais ele faz jus. Para mim o luto é íntimo, pesa 
no fundo da alma. O que nos conforta é saber que o 
exemplo dele tem seguidores, ou melhor, continua-
dores; o que nos consola é saber que lá de cima ele 
ainda estará olhando por nós, torcendo por nós, por 
Alagoas e pelo Brasil.

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

Senador, nós queremos que V. Exª, Renan Calheiros, 
formalize para mandarmos o voto de pesar, pois nos 
associamos à família desse ilustre homem falecido de 
Alagoas, Geraldo Costa Sampaio, que, além de carreira 
política brilhante, também foi um vitorioso no sistema 
de comunicação em Alagoas e no Nordeste.

Formalize para encaminhar por meio de nossa 
Secretária-Geral da Mesa.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mui-
to obrigado a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora vamos seguir com os oradores inscritos, Sena-
dora Rosalba Cialini e, em seguida, Mário Couto.

A Rosalba Ciarlini representa o Rio Grande do 
Norte e o DEM. Estou até com medo de que o DEM, 
nesta confusão, a lance Presidenta. Sei que, no Rio 
Grande do Norte, V. Exª tem perspectiva invejável, 
mas era também um bom nome para Presidente da 
República, Senadora.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente Mão Santa, claro que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Peço-lhe permissão para ler um expediente.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi 
lido anteriormente o Requerimento nº 354, de 2010, 
do Senador Marconi Perillo e outros Srs. Senadores, 
solicitando que o tempo destinado aos oradores no 
Período do Expediente da sessão do dia 15 de abril, 
portanto depois de amanhã, seja destinado a home-
nagear Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier.

Hélio Costa, aqui, todo o tempo, nós homena-
geamos Minas.

Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Então, no dia 15, o primeiro expediente da ses-

são é em homenagem ao mineiro Francisco Cândido 
Xavier, o Chico Xavier.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de iniciar o meu pronunciamento no dia de 
hoje dizendo da alegria de hoje, pela manhã, na Co-
missão de Educação, termos conseguido aprovar, em 
caráter terminativo, mais três institutos tecnológicos 
federal para o Rio Grande do Norte.

Nós apresentamos dez projetos e, desses dez, 
mais três foram hoje aprovados, com a relatoria do 
Senador Agripino e do Senador Garibaldi. 

O primeiro localizado no Município de Macaíba. 
Macaíba fica na região metropolitana de Natal e con-
ta com uma população de cerca de 64 mil habitantes. 
Trata-se da quinta maior economia do Estado, com base 
industrial bastante diversificada, sediando o segundo 
maior distrito industrial do Rio Grande do Norte.

O outro Projeto aprovado é o da Escola Técnica 
Federal, que hoje recebe o nome de Instituto Tecno-
lógico Federal, fica no Município de Açu, situado na 
microrregião do Vale do Açu, que conta com a popu-
lação de 52 mil habitantes. 

E a economia no Vale do Açu, na cidade de Açu, 
é baseada na indústria cerâmica, na agricultura irriga-
da e destaca-se também pela produção de petróleo e 
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gás natural que resultou na implantação de uma usina 
termoelétrica a gás na região.

A terceira foi no Município de Goianinha, situado 
na microrregião do litoral sul, que polariza 10 Municípios 
com uma população de cerca de 151 mil habitantes, 
com uma economia que está assentada na intensa 
atividade turística presente em toda a faixa litorânea 
dessa região, que conta com mais de dois mil leitos 
em hotéis e pousadas, cerca de 420 bares e restau-
rantes turísticos, além de vários estabelecimentos de 
atividades conexas ao turismo. Além disso, é uma re-
gião muito forte no cultivo da cana-de-açúcar e outras 
atividades como a carcinocultura.

Sr. Presidente, eu coloquei aqui esses três dos 
dez que foram apresentados, dizendo da alegria de 
tê-los aprovados porque entendemos que a implanta-
ção de um campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte, seja no 
Município de Goianinha, de Açu, no Município de Ma-
caíba como foram esses aprovados, além dos outros 
que estão para serem aprovados, como no Município de 
Lajes, no Município de São Paulo do Potengi também já 
aprovado, isso é fundamental para o desenvolvimento 
daquela região. Não somente o desenvolvimento da 
região, mas principalmente para acender uma luz de 
esperança para nossa juventude que, por meio des-
ses institutos com certeza estará mais preparada para 
enfrentar os desafios do futuro e contribuir, de forma 
mais eficiente, para com as demais atividades exer-
cidas na sua região. Que possa estar preparada para 
os desafios do mercado de trabalho e também para o 
empreendedorismo. 

Acreditamos realmente que pelos caminhos da 
educação conseguiremos fazer não somente em nos-
so Estado, mas em todo o Brasil um desenvolvimento 
mais justo, mais equilibrado e, com certeza, bem mais 
forte para o futuro da nossa Nação.

Quero prestar contas a esse Município da ação 
que desempenhamos. Quero também levar uma pala-
vra à cidade de São Paulo do Potengi. Estive lá nesse 
domingo participando, visitando, quando da realização 
de mais uma feira do agronegócio, da caprinocultura. 
Estive em contado com o Prefeito, Azevedo, com vere-
adores, com o vice-Prefeito, com as demais lideranças. 
Recebemos a solicitação de interceder, de lutar para 
que a cidade de São Paulo do Potengi possa ter a sua 
agência da previdência. Todos daquela cidade – que 
é uma cidade de cerca 20 mil habitantes – e dos 14 
Municípios circunvizinhos, distantes de 18 km a 42 km, 
precisam se deslocar às vezes 200 km para ter qual-
quer tipo de atendimento da Previdência Social.

Hoje tive a oportunidade de encontrar o Minis-
tro Carlos Eduardo Gabas e fizemos essa solicitação. 

Estamos confiantes de que, com os argumentos que 
foram apresentados, mostrando a necessidade para 
uma região de cerca de 80 mil habitantes que precisa 
ter a sua agência mais perto não somente para as-
segurar os seus direitos previdenciários, de aposen-
tadorias, mas também para casos de perícia, casos 
os mais diversos em que há o direito à assistência ao 
trabalhador. Então queria também levar esta notícia a 
São Paulo do Potengi, de que estamos na luta e va-
mos continuar empenhados na defesa de mais esse 
benefício para aquela cidade. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
aqui também de fazer uma referência especial a um 
amigo que aqui está que é o Prefeito Eudes Caldas 
– ele não é do Rio Grande do Norte, talvez vocês es-
tranhem, é pernambucano, da cidade de Cabrobó – e 
ao Presidente da Câmara, Moacir Rocha. Cabrobó é 
um das cidades onde está sendo construído o canal 
da transposição do Rio São Francisco. E como os se-
nhores sabem, já existe a Subcomissão de Acompa-
nhamento das Obras do Rio São Francisco. Em visita 
àquela região, já por mais de uma vez, o prefeito tem 
nos recepcionado de forma muito carinhosa. O sonho 
daquela região é também do nosso Estado, Rio Gran-
de do Norte, que será beneficiado com a transposição. 
É uma obra, temos que reconhecer, fundamental para 
o desenvolvimento, para a melhoria do semiárido, 
fundamental para trazer mais dignidade àqueles que 
moram em regiões, Senador Paim, onde, na época da 
estiagem, falta água para as pessoas, a qualidade é 
a pior possível. Então, realmente, é uma obra que o 
Governo Federal está realizando, um sonho secular. 
E nós temos que reconhecer o quanto trará de bene-
fício para toda a região: Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Rio Grande do Norte. O meu Estado será beneficiado 
com duas áreas: exatamente a bacia Piranhas-Açu e 
o rio Apodi-Mossoró.

O Prefeito aqui está e levanta uma questão. Nós 
aqui já estamos preocupados em saber o que está 
acontecendo porque, de repente, houve uma desacele-
ração das obras que iam caminhando, podemos dizer, 
até num ritmo regular. Somente na região de Cabro-
bó, já foram demitidos mais de 500 trabalhadores. Eu 
quero, Prefeito, convidá-lo para que amanhã possamos 
ir ao Ministro João Santana, que está substituindo o 
Ministro Geddel, que era, até então, o coordenador, o 
dirigente que supervisionava, que estava à frente de 
todo esse processo das obras da transposição, para 
que essa obra realmente venha a se realizar, que os 
recursos sejam bem empregados e que não haja ne-
nhuma solução de continuidade.

Então, queremos aqui fazer este alerta porque 
é importante, e saber o porque dessa desaceleração 
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repentina sem que tivéssemos recebido comunicado 
algum.

Era isso, Srªs e Srs o que eu tinha a colocar. 
Agradeço de maneira muito especial a todos que nos 
receberam nesse final de semana na cidade de Goia-
ninha em uma festa grandiosa, Senador Mão Santa, 
da padroeira Nossa Senhora dos Prazeres; e ao Pre-
feito, ao ex-Prefeito, e também na cidade de São Paulo 
do Potengi e na cidade de São Gonçalo do Amarante. 
Durante toda esta semana, estaremos aqui nas mais 
diversas comissões, apresentando a defesa dos pro-
jetos e, de forma intransigente, de tudo que for em 
benefício do nosso Rio Grande do Norte.

Muito obrigada.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pois não.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Pre-

sidente, se V. Exª me permite, eu gostaria apenas de 
apresentar quatro professoras de Curitiba, do Estado do 
Paraná: a Cristiane, a Patrícia, a Gisele e a Raquel.

É sempre importante apresentar professoras, pela 
importância essencial, fundamental da educação para 
o nosso País. Eu as conheço. São professoras da As-
sociação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus, 
do Colégio Bom Jesus, colégio franciscano em que 
tive a honra de estudar durante 11 anos e, também, 
de ter sido professor durante alguns anos. Contribui 
voluntariamente para a Escola Especial Bom Jesus, 
que é a única escola comunitária do Brasil mantene-
dora também de uma escola especial.

Ela estão em Brasília visitando escolas, discu-
tindo. Quero, com a presença delas, da Cristiane, da 
Patrícia, da Gisele e da Raquel, dar o testemunho para 
todo o Brasil. Hoje, até as quatro da tarde, eu estava 
visitando uma escola especial do GDF, em Sobradinho. 
Eu fiquei lá discutindo com pais, alunos e professores 
alternativas para a educação.

Eu quero dizer às quatro professoras da alegria de 
recebê-las no plenário do Senado Federal. Que sejam 
não só vocês, mas todos os professores e professoras 
do Brasil sempre muito bem-vindos a esta Casa!

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

– Nós damos as boas-vindas às professoras dessa 
instituição franciscana. São Francisco – meu nome 
é Francisco – andava com uma bandeira: paz e bem. 
Então, com essa mensagem, nós recebemos as pro-
fessoras do Paraná.

E agora, na tribuna, como tinha anunciado, esse 
bravo Senador que representa o Estado do Pará e o 
PSDB.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Paulo Paim, 
V. Exª sabe de nossas lutas: a principal é a dos apo-
sentados. Senador Mão Santa, V. Exª sabe das suas 
lutas: a principal é defender o Estado do Piauí junto com 
Heráclito Fortes. E eu sempre digo aqui que a minha 
Governadora é a pior governadora de todo o País.

V. Exª sabe, Senador Paulo Paim, da luta que 
travo contra a corrupção neste País. V. Exª sabe que, 
há pouco tempo, denunciei aqui que muitas pessoas 
no Brasil, pessoas que nem sabem pegar num anzol, 
estavam recebendo aqueles benefícios destinados 
aos pescadores.

Lógico, meu Presidente, que, como defensor que 
sou, diante de tantas denúncias que faço desta tribuna, 
Senador Romeu Tuma, não sou nenhum inocente e sei 
que corro risco. Eu sei o risco que corro, Senador. Eu 
recebo ameaças. Bombas já foram estouradas na ga-
ragem da minha residência. Tive informações recentes 
– abordei esse assunto ontem – de que o Diretor-Geral 
do Dnit, por quatro vezes, tentou uma denúncia-crime 
contra a minha pessoa. Eu não sou inocente. Eu sei 
o risco que corro. Agora mesmo, soube que um pedi-
do de repúdio à minha pessoa foi feito na Assembleia 
Legislativa do meu Estado, só porque aqui venho de-
fender o meu Estado, só porque aqui sou lutador fer-
renho pelas coisas que devem ser feitas para servir à 
população do meu Estado.

Mozarildo, eu não consegui esta tribuna a peso 
de corrupção. Mozarildo, eu lutei para estar aqui, para 
servir o meu povo. Briguei pelo meu povo. Passei a mi-
nha vida inteira nas comunidades, para chegar a esta 
tribuna. Não comprei voto, nem pratiquei corrupção 
para chegar aqui, Senador Romeu Tuma. Por isso eu 
tenho o direito, Senador, de defender o meu povo, de 
defender a saúde do meu Estado, de defender a edu-
cação do meu Estado. Será que, por fazer a defesa de 
uma educação melhor; será que, por dizer que o meu 
Estado está à beira do abismo; será que, por dizer que 
a saúde está caótica no meu Estado; será que, por di-
zer que o meu Estado bateu recorde de assassinatos 
à bala e à faca, tenho que ter um voto de repúdio da 
Assembleia Legislativa do meu Estado?!

Não vou parar, Senador. Não vou parar. Vou con-
tinuar denunciando! Só há uma coisa, Mozarildo, que 
poderá calar-me nesta tribuna. Só uma! Se fizerem 
isso, eu paro! Um milhão e 456 mil eleitores me deram 
o direito de vir aqui representá-los. Eles me deram o 
direito, Papaléo, de vir aqui zelar pelos interesses deles, 
o que faço com muito respeito. Senador Mozarildo, se 
aqueles eleitores, 1 milhão e 456 mil paraenses, que 
votaram em mim disserem que é para eu parar de de-
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fender o Estado do Pará, eu paro. Fora isso, ninguém 
vai fazer eu parar! Podem fazer o que quiser para me 
intimidar. Eu vou continuar dizendo aquilo que os pa-
raenses querem dizer nesta tribuna. Eu vou continuar 
defendendo a classe pobre do meu País, tão sofrida 
como a classe dos aposentados. Eu vou continuar de-
fendendo os pescadores sofridos do meu Brasil.

Papaléo Paes, meu querido Senador Papaléo 
Paes, pense um pouquinho comigo, Senador: se V. Exª 
entrasse numa escola no interior do Amapá, a convi-
te de uma diretora, e, ao chegar à escola, a diretora 
dissesse a V. Exª, como disse a mim: “Senador, esta 
escola foi recuperada, foi reconstruída, foi reformada 
há poucos dias”. Eu dobro o canto de uma parede e 
deparo-me com uma panela amassada, dois canecos 
dentro da panela, e indago à diretora: “Minha nobre 
diretora, o que é isso?” E ela diz: “É o bebedouro da 
escola”...

Quando tento passar da cidade de São Geraldo 
do Araguaia para Piçarra e atolo o meu carro quatro 
vezes seguidas; quando vejo as carteiras das escolas 
todas quebradas e os alunos sem carteira para estudar; 
quando vejo as estatísticas nacionais mostrando que, 
na minha terra, na minha querida Belém, morrem nove 
pessoas por dia assassinadas à bala, eu tenho que aqui 
dizer que a minha Governadora é competente?!

Ana Júlia, tu não sabes o que é gestão! – repi-
to.

Aqueles que pensam, aqueles que acreditam que, 
com intimidação, eu possa parar podem tirar o cavali-
nho da chuva, porque não vão conseguir fazer isso, a 
não ser que me derrubem, Eliseu Resende, a não ser 
que parem esta voz com violência. Fora isso, não vou 
parar, apesar de eu saber, dentro da minha inocência, 
Romeu Tuma, do risco que eu corro.

Não vou parar. Não vou parar porque amo o meu 
Estado, não vou parar porque respeito o povo do meu 
Estado, não vou parar porque sei o sofrimento por que 
passa o povo do meu Estado. Não vou parar. Vou con-
tinuar denunciando.

Senador Mário Couto, sou uma grande 
admiradora sua e quero lhe parabenizar pela 
sua coragem de denunciar a máfia da colônia 
de pescadores, não somente a da colônia de 
Limoeiro do Ajuru [que eu já tinha denunciado 
aqui], mas de todas que existem em nosso Es-
tado. Quero lhe expor uma denúncia e espero 
contar com sua total discrição em não revelar 
meu nome, pelo amor de Deus. Eu confio em 
vossa pessoa. Moro no Município de Santa 
Maria das Barreiras e aqui, como em outras 
colônias, existe a colônia Z80, na qual come-
tem os mesmos abusos. Quase todos os mo-

radores daqui que não são pescadores têm a 
carteira de pescador, sem contar de pessoas 
que moram em outras cidades e também têm 
a carteira.

Espero que esta denúncia siga mais a 
fundo e não pare por aí. Admiro vossa coragem 
pela qual abraçou a causa. E quero também 
lhe parabenizar por V. Exª nunca se esquecer 
dos nossos velhos aposentados.

Bom, Senador, por aqui encerro e espero 
contar com sua discrição e sigilo absoluto. Pelo 
amor de Deus, eu confio em vossa pessoa, 
mesmo porque o presidente da colônia daqui é 
um político, e essa denúncia pode trazer sérias 
consequências futuramente para mim.

Um forte abraço e pode contar comi-
go...

Jornal O Liberal: “Mais de 20 mil fraudes contra 
seguro-defeso”. Diz a matéria:

A Polícia Federal está fechando o cerco em torno 
de quadrilhas que há anos vêm fraudando o pagamen-
to do seguro-defeso em todas as regiões do Pará e 
que podem ter dilapidado os cofres públicos em mais 
de R$50 milhões.

Leio ainda ofício do Sr. Procurador-Geral da Re-
pública, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza:

Acuso o recebimento do Ofício GSMCOU 
082/2009, de 2 de março de 2009, cientificando 
V. Exª de sua remessa, nesta data, à conside-
ração do Procurador Regional da República, 
José Augusto Torres Potiguar, Procurador-
Chefe da Procuradoria da República no Es-
tado do Pará.

São as minhas denúncias.
O Procurador-Geral da República me encaminha 

resposta dizendo que a Polícia Federal já está provi-
denciando, Mozarildo, uma devassa em torno dessa 
quadrilha que lesa os pescadores artesanais de todo 
o País.

É muito fácil perceber como é, Tuma. Eles pegam 
alguém que nunca viu um anzol, pegam o salário do 
auxílio-defeso que era realmente para o pescador: “Eu 
vou te dar R$1,5 mil; metade fica contigo e metade fica 
comigo”, e aquele que tem o direito, que luta pela so-
brevivência da sua família, que vai ao mar arriscar a 
sua vida, que, com dignidade, quer criar os seus filhos, 
tem os seus direitos lesados por esses corruptos, por 
esses sem-vergonhas, que ficam, Romeu Tuma, a me 
mandar correspondências me ameaçando, até pen-
sando que podem prejudicar a minha carreira pública. 
Não sou candidato a nada e nem sei se serei alguma 
vez mais na minha vida, por tudo isso que vejo neste 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



13914 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

País, pela profunda decepção, neste País, de não ver 
na cadeia aqueles que lesam o dinheiro público.

Olha só aonde chegamos neste País! Um presi-
dente de um departamento de infraestrutura de trans-
porte de uma Nação! O Tribunal de Contas da União, 
Brasil, manda dizer a esta Casa, no seu relatório, Sr. 
Presidente, que o órgão mais corrupto do Brasil é o 
Dnit! Denuncio desta tribuna, aqui, e o diretor entra no 
Supremo Tribunal Federal contra minha pessoa dizendo 
que eu estou cometendo um crime! Mal sabe esse bár-
baro, esse tresloucado, esse imbecil que esse dinheiro 
que ele põe no bolso é do povo brasileiro. É um dinheiro 
sagrado. Que este dinheiro aqui, que é dos pescadores, 
está voltando para eles, porque são eles que pagam 
os impostos nos produtos que compram no dia a dia 
e o Governo devolve para eles como seguro-defeso. 
Não é para dar para ninguém, não é para desviar dos 
pescadores, é para dar aos pescadores.

Falo aqui que a minha Governadora, do meu Es-
tado, tem que ter respeito pelo povo do Estado, quando 
falo aqui, Papaléo, que a minha Governadora deveria 
ter respeito, não como mulher, mas como uma Gover-
nadora de um Estado, e deixar de estar bebendo nos 
bares. Não falei aqui, ontem, que ela gosta de tomar 
uísque? Hoje, correu um Deputado do PT à tribuna da 
Assembleia para pedir o repúdio ao Senador Mário Cou-
to. É até a forma de chamar atenção, no bom sentido, 
para a Governadora do Estado. Dizem até que há um 
CD... É esse aí, Senador Papaléo? V. Exª conseguiu o 
CD do Melô da Governadora? É o Melô da Governa-
dora. V. Exª sabe o que diz aí? V. Exª pegou na minha 
mesa? Não, não está aqui. Mas eu fui presenteado. Olhe 
aonde chega a falta de respeito a uma governante! O 
melô diz assim: “Ela está bêbada! Ela está louca!” É 
isso que diz o melô. Olhe o respeito! O povo perdeu o 
respeito pela nossa Governadora. E, quando falo aqui, 
a ira se forma contra este Senador.

Paraenses, vocês me mandaram para cá para 
lutar por vocês. Eu sou paraense de verdade! Eu amo 
meu Estado! Eu não sou covarde! A covardia não faz 
parte do meu dicionário. Enfrento quem quiser, respon-
do a quem quiser, não tenho rabo de palha. Por isso 
não tenho medo de ninguém, por isso venho de peito 
aberto a esta tribuna.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não, 
Senador Mozarildo.

Já vou descer, Senador Mão Santa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Mário Couto, dois pontos do pronunciamento de V. 
Exª me deixaram preocupados. Primeiro, a história que 
dizem de que V. Exª fala mal da Governadora, fala mal 

do seu Estado. Acho que o pior mal que existe é quando 
os bons ficam em silêncio. Aí os maus, efetivamente, 
passam a ficar mais ousados e mais à vontade. Então, 
falar a verdade não é falar mal. Aliás, uma frase que o 
candidato Serra cunhou nesse pré-lançamento é a de 
que “quanto mais mentiras eles inventarem contra nós, 
mais verdades nós diremos sobre eles”. Então, quan-
do você fala a verdade que dói, alguns se acobertam 
nessa história de que estamos falando mal. A outra 
coisa que me preocupou foi que V. Exª disse que está 
um pouco desiludido e talvez não se candidate mais. 
O senhor vai fazer a festa desses maus que querem 
realmente que não haja ninguém aqui capaz de de-
nunciar os maus feitos deles.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, 
Senador Mozarildo. Saiba da minha admiração por V. 
Exª, pela postura digna, de um caráter exemplar, com 
que exerce a função de Senador da República. Eu o 
considero um amigo e me orgulho, sinceramente, de 
ser seu amigo pela postura que V. Exª exerce aqui neste 
Senado, sendo um dos grandes Senadores da Repúbli-
ca, como muitos, que têm o seu mandato dedicado ao 
seu povo. É um exemplo que V. Exª dá a todos nós.

Mas não é por isso, não. Não é por isso, não. 
Sabe por que é, Senador, o meu desprezo? Porque se 
veem neste País exemplos que cada um de nós sente 
dentro de si. Senador Mozarildo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer.

V. Exª tem o poder de fiscalizar? Não tem, Mo-
zarildo. V. Exª tem condições de abrir uma CPI para 
fiscalizar o Governo Federal? Tenho duas na Mesa. 
Duas: uma do Dnit e outra da Previdência. Duas! Se 
eu conseguir abrir, não vou fiscalizar nada. Sabe por 
quê? Não vão me deixar fazer nada. Sabe por quê? 
Este Poder é submisso! Aqui quem manda é o Lula. A 
Câmara mais submissa é. Por que estamos aqui?

Outro dia tentaram calar minha voz. Eu disse ao 
Mão Santa que ele é o maior defensor da democracia 
porque deixa os Senadores fazerem a única coisa a 
que ainda têm direito neste Parlamento: falar. Só, só 
e só!

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O que mais 
nós temos? Fazer um projeto de lei? V. Exª consegue 
aprovar um projeto de lei aqui? Só se o Lula quiser! 
Só se o Lula quiser! Se o Lula não quiser, V. Exª não 
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dá um passo aqui dentro. Nenhum passo! O único di-
reto que temos aqui é o de falar. Só vão me calar se 
tirarem a minha vida. E eu não tenho medo; não sou 
peru para morrer de véspera.

Presidente Mão Santa, mais uma vez, quero lhe 
agradecer pelo tempo que me é concedido.

Repito: V. Exª é o exemplo da democracia; V. Exª 
ainda nos concede o único direito que temos aqui den-
tro, que é o direito de falar em defesa do nosso povo. E 
assim farei, doa a quem doer. Doa a quem doer!

Não adianta pedir moção de repúdio à minha 
pessoa. Não adiantam ameaças, não adiantam corres-
pondências, não adianta absolutamente nenhuma inti-
midação, que não vou me intimidar diante de ninguém. 
Continuarei aqui defendendo o meu povo. Continuarei 
aqui defendendo o meu Pará, que amo. Vim para cá 
para isso. Prometi fazer isso e vou fazer até o último 
minuto do meu mandato.

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

É com muita honra que registro que se encontram na 
tribuna de honra do plenário do Senado da República 
Sigifroi Moreno, Presidente da OAB do Piauí, e Willian 
Guimarães, Conselheiro Federal da OAB do Piauí. É 
com muito orgulho que anuncio essas figuras da Justiça 
que são continuadoras do maior símbolo da Justiça do 
Brasil, que é do Piauí, Evandro Lins e Silva. 

E o Piauí, neste momento na Presidência, chama 
o Amapá para usar da palavra: Papaléo Paes. Ele é 
do PSDB do Amapá e representa também, com muita 
grandeza, a classe médica do nosso Brasil.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, vou pedir a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós queremos saudar aqui o companheiro que voltou, 
esse ilustre brasileiro que engrandece a democracia 
no Legislativo e no Executivo, Senador Alfredo Nas-
cimento.

Quero dizer que o suplente de V. Exª é extraor-
dinário. Quando V. Exª saiu, foi como Pelé, em 1962. 
Está perdido? Não. Aí o João Pedro o substituiu com 
muita grandeza.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presi-
dente, até para eu me orientar na minha fala, peço que 
V. Exª registre dez minutos para mim, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Para V. Exª, que é tão apegado à lei, são vinte minutos. 
Agora, dez é a nota que eu dou para V. Exª. Agora, o 
espírito da lei, Montesquieu...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado.

Quero fazer uma saudação ao Ministro Senador 
Hélio Costa, que retorna ao nosso convívio, e dizer 
que V. Exª, Senador Hélio Costa, foi muito bem repre-
sentado aqui, na Casa, pelo nosso querido Wellington 
Salgado. Também quero reconhecer, em nome do Es-
tado do Amapá, ao Ministro das Comunicações Hélio 
Costa o atendimento que deu ao meu Estado. Sempre 
atendeu todos os representantes do meu Estado com 
muita atenção, sem qualquer discriminação partidária, 
mostrando que V. Exª é realmente um democrata e que 
Minas Gerais precisa vê-lo como um homem demo-
crata, que sempre foi útil àquele Estado. 

Ao ex-Ministro dos Transportes, nosso Ministro 
Alfredo Nascimento, que volta também ao nosso con-
vívio, que teve como substituto o Senador João Pedro, 
uma figura extraordinária, que honrou o seu Partido, 
o PT, e que fez debates altamente qualificados aqui 
nesta Casa, honrando o nome do Amazonas e de V. 
Exª, porque ele é o seu primeiro suplente.

Seja bem-vindo ao nosso convívio. A presença 
de V. Exªs só engrandece o nosso plenário, o nosso 
Senado.

Mas, Sr. Presidente, eu ia fazer um discurso hoje 
sobre a questão importante que é a saúde. Ontem, 
inclusive, Senador Mozarildo, mostrei que a expecta-
tiva de 58% dos brasileiros não é, de forma alguma, a 
segurança pública, e sim a saúde.

Hoje, eu vinha falar de novo sobre a saúde, mas 
teremos tempo para isso, porque tomei conhecimento 
de uma matéria feita por um senhor chamado Rogé-
rio Borges, lá de Goiânia, que, realmente, me trouxe 
aqui a obrigação de defender o Estado do Amapá. Não 
podemos, de forma alguma, deixar o Amapá indefeso 
diante de um artigo... Realmente, um artigo... Eu não 
sei, Senador Mão Santa, se esse cidadão teve algum 
desencanto seriíssimo, que o desequilibrou completa-
mente e fez com que ele fizesse um artigo agressivo 
ao Estado do Amapá, um artigo agressivo ao povo bra-
sileiro, porque desconhecer parte das terras do Brasil 
é uma agressividade, e eu me coloquei aqui. Se fosse 
contra a minha pessoa, sinceramente, eu não viria 
responder, porque, logicamente, seria uma questão 
pessoal. Mas foi contra o meu Estado e eu vou aqui 
responder ao Sr. Rogério Borges, do jornal O Popular, 
de Goiânia, que na coluna Crônicas e outras Histórias, 
datada do dia 7 de abril último, apresentou o texto com 
o título: “Amapá, uma abstração”.

Esse artigo exige um esclarecimento maior e 
uma resposta a ser dada em nome do povo amapa-
ense, que merece ser lida e compreendida por todo 
cidadão brasileiro. Esse Sr. Rogério Borges – que eu 
não conheço, por isso não vou julgar a pessoa dele –, 
saturado de preconceitos e dotado de uma ignorância 
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inconcebível sobre a realidade do nosso País, começa 
o seu texto solicitando de alguém, quem quer que seja, 
a comprovação de que o Amapá existe.

Segundo ele, até hoje, nunca teve essa compro-
vação. Para ele, o Amapá é uma abstração, uma figura 
de ficção, uma espécie de miragem coletiva, um Estado 
de fantasia, um mito, uma lenda urbana.

Diz este tal de Sr. Rogério Borges não conhecer 
ninguém que tenha nascido no Amapá, como também 
ninguém que tenha sequer estado no Amapá. E, por 
aí vai, na soberba de sua mediocridade. 

Como é que pode um cidadão brasileiro, um jor-
nalista, um homem de comunicação e cultura, um for-
mador de opinião ser tão ignorante e tão desprovido 
de conhecimento sobre a realidade brasileira?

Será que esse cidadão nunca foi a uma escola, 
nunca saiu de sua casa, do ambiente da sua família, 
não convive com ninguém na cidade onde mora para 
chegar a esse ponto completo de alienação? 

E como conseguiria ter um espaço permanente 
em um jornal do Estado de Goiás, da lindíssima capital 
brasileira, que é Goiânia, e pertencer a um povo tão va-
loroso, tão inteligente, tão criativo, que é o povo goiano, 
motivo de orgulho para todos nós, brasileiros? 

Sr. Presidente, devo começar minha resposta a 
esse cidadão, dizendo que o Amapá existe, sim. Trata-se 
de um Estado da Região do Norte do nosso País, onde 
está localizada a fantástica Floresta Amazônica. 

Macapá, a nossa capital, é banhada pelo rio 
Amazonas, imenso, lindo, e indo à direção do oceano 
Atlântico. O Estado do Amapá se destaca neste cenário 
deslumbrante como o Estado mais preservado em sua 
biodiversidade de toda a Região Norte do País.

O Amapá tem uma história belíssima, digna de 
ser cantada em prosa e verso por quem gosta, admira 
e respeita o Brasil como País.

Temos heróis como Cabralzinho, homem que 
liderou a defesa do nosso território contra a cobiça 
dos franceses e o Barão do Rio Branco, que também 
se tornou vitorioso nos tribunais internacionais, não 
permitindo que a vasta extensão territorial entre o rio 
Araguari e o rio Oiapoque, no extremo Norte deixasse 
de ser brasileira. E esse Sr. Rogério tem de saber que, 
se o Brasil é do tamanho que é hoje, tem toda essa 
extensão territorial, damos graças ao Amapá.

Na história contemporânea do Amapá se desta-
cam as figuras de Getúlio Vargas e de Janary Gentil 
Nunes.

Getúlio, então Presidente do Brasil, decretou a 
criação do Território Federal do Amapá, desmembran-
do-o do Estado do Pará.

Janary, o primeiro Governador do Território, com 
diretrizes de Governo de povoar, sanear e educar, e 

contando com uma equipe valorosa de pioneiros muito 
bem selecionados realizou a mais bem sucedida expe-
riência de valorização de áreas de que se tem notícia 
na História da Amazônia.

O Amapá tem uma cultura ímpar. Ele possui sítios 
arqueológicos de grande valor, grandes músicos, poe-
tas, escritores, enfim, é uma realidade incontestável, 
dotada de um futuro inestimável, capaz de proporcionar 
ao Brasil imensas alegrias e muito progresso.

No auge de sua ignorância, o Sr. Rogério Bor-
ges, ao tentar comprovar que o Amapá não existe, ar-
gumenta com o fato inverídico de que a Rede Globo, 
em sua programação de minisséries, nunca fez nada 
sobre o Amapá. Novamente, faltam informação e co-
nhecimento ao Sr. Rogério Borges. Por diversas vezes, 
senhoras e senhores, a Rede Globo de Televisão re-
gistrou matérias sobre a biodiversidade do Amapá, a 
beleza e a força da pororoca, o equinócio, fenômeno 
que só ocorre na linha do Equador e que apresenta o 
dia e a noite com a mesma duração.

Para finalizar, eu gostaria de convidar o Sr. Ro-
gério Borges a visitar o Amapá. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Que ele 
venha conhecer a hospitalidade do povo amapaense, 
saborear a deliciosa culinária da região e apreciar 
nossas belezas naturais e nossa cultura. Que ele ve-
nha com o coração desarmado e sem preconceitos. 
Tenho certeza de que sua opinião será diferente a 
partir de então. 

Com muita honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Papaléo, fico surpreso de ver a atitude desse jorna-
lista – deve ser um jornalista, embora não necessaria-
mente todo mundo que escreva em jornal seja jornalista, 
mas supõe-se que sim –, na coluna Crônicas e outras 
Histórias. Imagino que ele diz “Crônicas e outras His-
tórias” com “h”. Primeiro, ele devia conhecer um pouco 
de História do Brasil, um pouco de Geografia do Brasil, 
porque, entre os absurdos que diz, ele fala: “Para mim, 
o Amapá é uma abstração, uma figura de ficção, uma 
alucinação que virou território e depois virou Estado”. 
Além de dizer que não conhece ninguém que nasceu 
lá, ainda diz: “Não conheço ninguém que sequer tenha 
estado no Amapá”. Realmente, ele não deve conhecer 
ninguém mesmo, porque eu já estive no Amapá por 
mais de uma vez. Segundo, desconhecer, por exem-
plo, a geografia do Brasil é terrível. Ele não conhece 
o Oiapoque e confessa que não conhece também o 
Chuí, não sabe o que é o Chuí. Primeiro, ele não está 
atualizado nem na geografia antiga nem na geografia 
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atual, porque o Oiapoque não é mais o extremo norte 
do Brasil. Foi comprovado cientificamente – já que ele 
quer falar cientificamente – que o extremo norte do 
Brasil está no Monte Caburaí, a sessenta quilômetros 
acima do Oiapoque, no meu Estado de Roraima. Ele 
deve ter o mesmo pensamento a respeito de Roraima, 
porque o território de Roraima foi criado também junto 
com o Amapá e foi transformado em Estado junto com 
o Amapá, Estado membro da Federação na Consti-
tuinte. Lamento muito que um brasileiro, de maneira 
gratuita e de forma tão forte, ofenda um povo como o 
do Amapá. Digo mesmo a V. Exª que, se eu fosse Go-
vernador do Amapá, entraria com um processo contra 
esse jornalista por danos morais, porque não é só o 
fato de ele não gostar do Amapá. Ele tem o direito de 
não gostar do Amapá ou de não gostar de qualquer 
Estado. Agora, ofender o Estado dessa maneira? E 
espero que seja gratuito. 

Tomara que não tenha por trás disso outras in-
tenções, porque há uma permanente inconformidade 
com o fato de que um Estado como o de V. Exª, e como 
o meu, que têm poucos habitantes, comparados com 
os Estados grandes do Sul e do Sudeste, que nós se-
jamos Estados que têm três Senadores, que têm oito 
Deputados Federais. É um inconformismo. Eu lamento 
muito que um brasileiro fale isso de um Estado membro 
da Federação, como é o Amapá. Eu quero, portanto, 
me solidarizar com V. Exª e com o povo do Amapá, 
e também mandar um recado para o Governador do 
Amapá: leia esse artigo e defenda o povo do Amapá 
judicialmente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obriga-
do, Senador Mozarildo. Agradeço sinceramente, eu 
estou emocionado com o seu depoimento, Senador 
Mozarildo. Por isso, eu vou aceitar a sua sugestão e 
entregá-la ao Governador, porque denegrir a imagem 
do nosso Estado significa fazer com que muitos bra-
sileiros fiquem com receio de ir até um Estado tão bo-
nito, que tem uma biodiversidade invejável para todo 
mundo e que tem, realmente, no turismo ecológico a 
sua grande atração.

Então, eu lamento que um jornal como O Popular, 
do Estado de Goiás, conceda espaço, se for freelancer 
esse Sr. Rogério Borges, até acredito que seja, porque 
é difícil um jornal aceitar jornalistas que usem a sua 
inteligência e o seu desconhecimento para denegrir 
o próprio País... Eu quero dizer que esse jornal não 
merece pelo menos essa matéria que saiu. Não estou 
desfazendo do jornalista, mas pelo menos a matéria 
que saiu o jornal não merece, porque o Amapá nunca 
se sentiu tão agredido como se sente agora, através de 
um cidadão que nós nem conhecemos, não sabemos 
quem é, mas que nos ofende profundamente.

Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador, eu nem 

ia aparteá-lo, porque V. Exª está com muita elegância, 
educação, tranquilidade, respondendo a alguém que 
tente desmerecer o Estado do Amapá, que V. Exª, o 
Gilvam Borges e o Presidente Sarney tão bem repre-
sentam nesta Casa. Só pelos três representantes, nós 
saberíamos o respeito que devemos ter pelo Amapá. 
Agora, dizer que não sabe quem foi do Amapá!? Ago-
ra está mostrando. Senador Mozarildo, eu fui várias 
vezes ao Amapá, conheço o Amapá, atravessei o rio 
para a ir à Guiana; estive lá com um Sargento, de Ma-
capá, Prefeito, trabalhador, e a população que lá vivia. 
Quantos nasceram no Amapá pelo que historicamente 
o Amapá tem contemporaneamente, uma força vital 
para o estudo da História do Brasil? Nós tivemos o 
filme Amazonas, passado pela Globo, e vimos o que 
representava a luta do Amapá pela independência. 
Como é que vai desconhecer tudo isso, Senador? 
Pelo amor de Deus! É um jovem, provavelmente! Não 
saiu da casca do ovo. Por isso, Senador, manda uma 
cartinha para ele, contando a história, ou talvez vamos 
comprar o filme da Globo para ele poder ver o que re-
presentou o Amapá na História do Brasil. Eu instalei 
a delegacia lá, com muita honra, com muito prazer. Vi 
o Presidente Sarney se dedicando em dar meios ao 
Amapá para que realmente ele pudesse crescer e se 
transformar num Estado. Está aí o Amapá. V. Exª diaria-
mente está nesta tribuna defendendo-o. O Presidente 
Sarney, Presidente da Casa, é um representante do 
Amapá; o Senador Gilvam Borges, como bom sama-
ritano, está de sandálias aqui sempre defendendo o 
seu Estado. Não sei se a gente deve se amargurar ou 
não com uma postura dessa. Acho que a alegria está 
no nosso coração em saber o que o Amapá represen-
ta para o Brasil.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Romeu Tuma, cujas palavras aqui realmente vão fa-
zer despertar nesse cidadão a vontade de, pelo me-
nos, reconhecer o que é, o que realmente representa 
o Amapá.

V. Exª, com sua experiência, com sua respeitabili-
dade, se coloca a favor de um Estado que é jovem, que 
está crescendo, que precisa ser conhecido por muitos 
brasileiros, mas já foi conhecido pela maioria dos bra-
sileiros e que todos deixam ali a esperança de que o 
Amapá será, a cada dia, um Estado que vem honrar 
como os outros ex-Territórios o nosso País.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Papaléo, enquanto eu acabava o meu aparte e 
V. Exª concedia o aparte ao Senador Romeu Tuma, 
recebi uma mensagem de um amigo meu do Amapá, 
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que diz assim: “Senador, na verdade, esse jornalista 
quer aparecer”. Ele, realmente, jamais seria comentado 
aqui no Senado não fosse por uma ofensa desse ní-
vel. Realmente, o meu amigo do Amapá tem razão. O 
que ele queria era aparecer, já apareceu. Agora, quem 
aparece de maneira irresponsável merece pagar pelo 
que faz e, por isso, quero recomendar ao Governador 
do Amapá que o processe por danos morais ao povo 
do Amapá.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Danos 
morais, prejuízos a nossa economia, ouviu, Senador 
Mozarildo, e realmente a sua sugestão vou levar ao Sr. 
Governador para ele tomar as providências.

O Governador assumiu recentemente a direção 
do Governo e vou levar.

Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador Papaléo, estou pedindo este aparte para me 
solidarizar com V. Exª e com todo o povo do Amapá. 
É uma irresponsabilidade publicar uma coisa dessa 
forma. Nós dos Estados novos somos tanto Estado 
como qualquer outro que tenha 400 anos, ou até 500 
anos. Porque somos uma federação. Por isso é que 
existe esta Casa, para representar os Estados. E o 
Estado do Amapá é um Estado lindo, como o de V. 
Exª, principalmente a foz do rio Amazonas, o rio mais 
caudaloso do mundo. Foi isso mesmo que escreveu 
o Senador Mozarildo na mensagem para ele, dizendo 
que ele queria era aparecer. E conseguiu, mas apare-
ceu de uma forma ruim. Porque disse uma inverdade, 
ofendendo uma população, ofendendo um povo que é 
brasileiro, que defende a nossa Pátria, que está lá e vive 
com dignidade, conservando a floresta, explorando os 
recursos naturais com parcimônia e que sabe viver na 
Amazônia. Parabenizo V. Exª pelo Estado que represen-
ta e digo que V. Exª não deve ficar ofendido, zangado, 
não. O cidadão que fez esse impropério vai receber o 
que merece dos leitores e do povo do Amapá.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Augusto Botelho. Agradeço a par-
ticipação e a solidariedade que tem ao nosso Estado 
do Amapá, que é um Estado promissor, como o de V. 
Exª e do Senador Mozarildo. Realmente as pessoas 
que nasceram ou adotaram nossos Estados como 
Estados da sua preferência vão engrandecer cada 
vez mais esses dois Estados jovens e que são bons 
exemplos para o País.

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

Senador Papaléo, receba a nossa solidariedade, da 
Mesa e do povo do Amapá.

Eu gostaria de lembrar, Senador Papaléo Paes, na 
verdade, eu aprendi com o meu professor de cirurgia, 

quando fazia residência no Hospital dos Servidores do 
Estado, Mariano de Andrade. Ele repetia, Mozarildo, 
ele repetia: a ignorância é audaciosa.

Convidamos para usar da palavra o nosso Minis-
tro que volta para esta Casa.

V. Exª, regimentalmente, dispõe de 20 minutos, 
mas jamais ousarei cortar a palavra do ilustre político 
mineiro, com perspectivas invejáveis na política do seu 
Estado e do Brasil, Senador Hélio Costa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa, muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores, so-
licitei o direito de falar pela Liderança do PMDB para 
poder prestar rapidamente contas dos meus quatro 
anos e meio, quase cinco anos, à frente do Ministério 
das Comunicações.

Mas, me permita, Sr. Presidente, antes de iniciar 
esta pequena exposição do trabalho que fizemos à 
frente do Ministério das Comunicações, posicionar-me 
com respeito a dois assuntos da maior importância, 
com relação ao Estado de Minas Gerais, e, antes ain-
da, fazer um agradecimento público ao ilustre Sena-
dor Wellington Salgado, que, durante os quatro anos 
e meio em que estive à frente do Ministério, a convite 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a 
cadeira de representante do Estado de Minas Gerais 
no Senado da República e, certamente, deixou-nos 
muito honrados com a sua presença constante, com 
a maneira vibrante com que sempre defendeu os in-
teresses de Minas Gerais e, sobretudo, da sua parti-
cipação partidária dentro do nosso Partido, o PMDB, 
defendendo as posições peemedebistas e os nossos 
companheiros de Partido.

Nada me envaideceu mais do que, ao chegar 
esta manhã ao Senado, encontrar o ilustre Senador 
Pedro Simon, que me fazia uma repetição do apelo 
que dirigia, através desta tribuna ou de uma das Co-
missões do Senado, para que eu, candidato ou pré-
candidato ao Governo de Minas Gerais, continuasse 
de licença para que o nosso ilustre Senador Welling-
ton Salgado pudesse estar no Senado da República 
até 31 de dezembro. Disse ao Senador Simon que eu 
estava saudoso do Senado e, certamente, com uma 
enorme pauta de reivindicações do povo mineiro, por 
onde tenho andado em todas as regiões de Minas e, 
certamente, ouvindo os assuntos prementes que ti-
veram a participação decisiva do Senador Wellington 
e que, agora, vão ter sempre e permanentemente a 
minha defesa.

Eu começaria por dizer, Sr. Presidente, do Pro-
jeto de Lei nº 315, que foi aprovado na Câmara dos 
Deputados, enviado ao Senado e se encontra, nes-
te momento, na Comissão de Infraestrutura, que diz 
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respeito à compensação financeira pelos recursos 
hídricos. Atualmente, Minas Gerais e São Paulo são 
os dois Estados que mais recebem a compensação 
financeira por recursos hídricos. O que é que quer 
dizer isso? Há 20, 30 anos, quando o nosso grande 
Presidente Juscelino Kubitscheck era Governador de 
Minas Gerais e, depois, como Presidente, nos anos 
seguintes, inúmeras regiões do nosso Estado de Mi-
nas Gerais foram alagadas, as terras mais férteis no 
sul de Minas, no Triangulo Mineiro, na região central 
do nosso Estado, foram sacrificadas, por assim dizer, 
para que nós pudéssemos ser hoje a caixa d’água da 
Nação, pois mais de 40% de toda a energia do Brasil, 
a hidrelétrica brasileira, está em Minas Gerais.

Lamentavelmente, mais uma vez, o Estado de 
Minas Gerais é prejudicado por uma razão: recebemos 
apenas, da cessão de todas essas terras valiosíssimas, 
produtivas, menos de 130 milhões de reais por ano, 
Senador Romeu Tuma – menos de 130 milhões! E 
agora esse projeto de lei, que visa aumentar em 40% 
essa compensação financeira, que daria para os Mu-
nicípios mineiros, que hoje recebem em torno de 50 
milhões de reais, poder receber um pouquinho mais, 
chegando a 60 milhões de reais.

E olhem como é pouco para um Estado como 
Minas Gerais, que teve a sua receita aumentada em 
2002, de R$12 bilhões, para R$24 bilhões, em 2009, 
ou seja, 100% de aumento na receita do Estado. O Es-
tado não pode reclamar, não pode pedir a um Senador 
que vote contra uma proposta que visa a atender os 
Municípios mineiros, aqueles Municípios que cederam 
parte do seu território para que fossem construídas as 
hidrelétricas de Minas Gerais, que são, na realidade, 
o motor da energia nacional. 

Por essa razão, gostaria de me posicionar aqui, 
como fiz hoje, junto aos Prefeitos de Minas, de Goiás 
e de São Paulo. Pois, se em Minas Gerais são 148 
Municípios atingidos e que podem ser beneficiados, 
em São Paulo são 191 Municípios, Senador Romeu 
Tuma; no Estado do Rio Grande do Sul são 50; no Es-
tado de Goiás, 47; na Bahia, 33; e assim por diante. 
São os Municípios que vão receber um pouquinho a 
mais. Portanto, não faz sentido que Estados poderosos, 
como São Paulo e Minas Gerais, fiquem contra uma 
proposta que visa apoiar a pretensão dos Municípios, 
principalmente dos pequenos Municípios. 

Minas Gerais já é prejudicada enormemente 
com relação a royalties. Nós todos sabemos que outra 
anomalia, um absurdo que ocorre no nosso Estado, é 
Minas Gerais ter o seu solo aviltado pelas empresas 
mineradoras, que poluem as nossas águas, contami-
nam as nossas minas, acabam com os nossos morros 
e, na verdade, deixam em Minas Gerais, Srs. Sena-

dores, R$140 milhões dos royalties do minério. Olha 
a diferença com o Estado do Rio. O Estado do Rio, do 
petróleo, recebe R$6 bilhões e Minas Gerais recebe 
R$140 milhões, que é exatamente o que uma cidade do 
Estado do Rio de Janeiro recebe. O Estado de Minas 
Gerais recebe como uma cidade do Rio de Janeiro.

Então, chega o momento em que também temos 
que nos posicionar. Somos perfeitamente solidários 
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e com 
o Governo do Espírito Santo, que clamam, reclamam 
e exigem que direito adquirido seja mantido. Perfeita-
mente. Tudo aquilo que está estabelecido e foi estabe-
lecido anteriormente e que vale para a exploração dos 
poços de petróleo em questão, na bacia de Campos, 
por exemplo, e em outras bacias relacionadas com 
os dois Estados, esses devem ser preservados exa-
tamente da maneira como recebem até hoje. Não se 
pode tocar em direito adquirido.

Agora, imaginar que uma exploração de petróleo 
que vai ser feita a 350 km de distância de qualquer 
praia e a sete mil metros de profundidade não seja 
distribuída, rigorosamente e equitativamente, entre 
todos os Estados da federação é ser injusto com o 
resto do Brasil. 

Faço essa observação, Sr. Presidente, porque não 
poderia deixar de chegar à tribuna do Senado, depois de 
quatro anos e meio de ausência, e imediatamente me 
colocar em defesa dos interesses do Estado de Minas 
Gerais, continuando o trabalho que o meu suplente, o 
suplente Senador que assumiu o mandato durante a 
minha ausência, fez aqui desta tribuna.

Sr. Presidente, se me permite, quero fazer uma 
rápida análise de tudo aquilo que nós fizemos, nes-
ses quatro anos e meio, no Ministério das Comunica-
ções, a convite do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Certamente, deixa-me muito à vontade dizer que, ao 
final desses anos, cumprimos com o nosso dever. Na 
verdade, foi um grande desafio que nós conseguimos 
realizar, passo a passo, aos poucos, com as maiores 
dificuldades, enfrentando, às vezes, os lobbies mais 
poderosos, mas conseguimos, sim, dar um passo ex-
traordinário nas comunicações nacionais.

Vamos começar, rapidamente, pela TV digital. Nós 
estávamos caminhando para tomar uma decisão que 
seria um grande equívoco. Já estávamos praticamente 
acertados que assumiríamos um sistema de televisão 
digital em que toda e qualquer recepção móvel ou no 
celular – portanto, portátil – teria que passar pelas 
companhias telefônicas e teria que ser cobrada, como 
acontece na Europa, onde hoje uma transmissão de 
televisão “aberta” – entre aspas – passa pela compa-
nhia telefônica e custa como se fosse uma assinatura 
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de televisão por mês ou, se não tiver essa assinatura 
mensal, paga-se por minuto.

Nós decidimos por um sistema japonês, de onde 
se tirou todo o royalty cobrado das ferramentas usa-
das na televisão digital e que nos permitiu fazer uma 
proposta revolucionária de criação dos canais públicos 
da televisão brasileira.

Vamos ter, a partir de agora, o canal da educa-
ção, vamos ter o canal da cultura. É importante que os 
Vereadores do Brasil inteiro saibam que vamos ter a 
TV da Cidadania. Dois dias antes de sair do Ministério 
das Comunicações, eu tive a oportunidade de assinar 
a portaria criando a normatização da TV da Cidadania, 
que vai chegar a cada Município brasileiro. Cada ci-
dade do Brasil terá o seu canal de televisão, que será 
administrado entre o Ministério das Comunicações e 
as Câmaras de Vereadores, as Câmaras Municipais, 
para que possamos realmente ter um trabalho de co-
municação voltado para comunidade.

Sr. Presidente, a chegada da TV digital ao Brasil 
trouxe um extraordinário impulso na nossa indústria 
eletroeletrônica. Produzíamos, até o ano passado, 10 
milhões de aparelhos por ano. Com a adoção do siste-
ma brasileiro de televisão pela Argentina, Chile, Peru, 
Equador, Venezuela – e, agora, mais recentemente, 
estivemos na Costa Rica, onde estamos praticamente 
acertando os detalhes – o sistema brasileiro-japonês 
de televisão vai-se tornando o sistema do Mercosul. 
Por essa razão, o abastecimento dos eletroeletrônicos 
que comportam o sistema será feito evidentemente 
pela indústria brasileira. 

Assim, se produzíamos até agora 10 milhões de 
aparelhos de televisão, a partir deste ano, estaremos 
produzindo 15 milhões; e, a partir de 2011, a previsão 
é de 20 milhões de aparelhos de televisões que serão 
já fabricados no Brasil, atendendo a essa demanda 
criada pela televisão digital.

No nosso Estado de Minas Gerais, lá em Santa 
Rita do Sapucaí, nós estamos fazendo os transmissores 
que são hoje despachados para os Estados Unidos, 
para a Europa, para os países do Mercosul. Lá, nós 
fazemos os conversores da TV digital que são expor-
tados para o mundo inteiro.

Dessa forma, é um grande impulso que traz a TV 
digital em todo o setor de eletroeletrônicos no Brasil. 
O mesmo acontece evidentemente no pólo industrial 
de Manaus; o mesmo está acontecendo em vários lu-
gares no Estado de São Paulo e em diversos Estados 
no sul do País.

Por isso, Sr. Presidente, ficamos muito felizes 
de termos ajudado na implantação da TV digital. O 
programa de telecentros que o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva nos autorizou a fazer: em menos de dois 

anos conseguiu colocar um telecentro completo com 
dez computadores, roteadores, todos os móveis ne-
cessários, os instrumentos para se fazer a transmissão 
sem fio da banda larga. Nós fizemos chegar um tele-
centro como este em todos os Municípios brasileiros, 
meu caro e Ilustre Senador Mão Santa. Foram 5.465 
telecentros colocados em todos os Municípios.

Na grande maioria desses Municípios, foi a pri-
meira vez que chegou a banda larga, pois há quatro 
anos, quando lá chegamos ao Ministério das Comu-
nicações, menos de 800 Municípios brasileiros tinham 
acesso à Internet de alta velocidade. E, com esse pro-
jeto, com esse programa dos telecentros, nós conse-
guimos fazer com que a internet chegasse a todos os 
Municípios brasileiros.

Fizemos com que um programa inicialmente pre-
visto para 3.000 pontos remotos de televisão no Brasil 
inteiro chegasse a 12 mil pontos. E estamos trabalhan-
do para que, até o final deste ano, nós possamos ter 
18 mil pontos de Internet remota. 

O que quer dizer isso? Nós podemos chegar a 
qualquer ponto do território nacional via satélite. Con-
seguimos fazer essa cobertura no Estado do Amazo-
nas, no Estado do Amapá, nos Estados do Norte e 
Nordeste. De modo geral, onde ainda há dificuldades 
de você receber a Internet em várias comunidades, nós 
estamos fazendo essa conexão através do sistema de 
conexão via satélite. 

Por isso, Sr. Presidente, é tão importante fazer 
esse relato. Hoje, especialmente no Estado do Ama-
zonas, nós temos a informação do trabalho que vem 
sendo executado com a utilização da Internet ban-
da larga, principalmente nas comunidades remotas. 
A telemedicina, por exemplo, está sendo usada em 
vários lugares do Brasil. Coloca-se uma pessoa em 
uma situação muito grave diante de uma câmara de 
televisão; aquela imagem é enviada a um hospital, 
principalmente, na região Norte, Nordeste, lá em São 
Gabriel da Cachoeira, onde um médico especialista 
pode ver, com imagem de alta definição, e definir se 
aquela pessoa precisa de imediata internação, ou se 
ela pode ser tratada, até mesmo a distância, por uma 
pessoa que esteja ao seu lado, e lhe possa ministrar 
o medicamento. Isso tem sido o trabalho da nossa In-
ternet no Brasil. 

Conseguimos, Sr. Presidente, fazer um acordo 
com as empresas de telecomunicações há dois anos. 
Essas empresas, por força dos contratos firmados na 
privatização do sistema, em 1997, investiram R$1,2 
bilhão em um sistema de cabines telefônicas, um sis-
tema ultrapassado com Internet discada e que já não 
se usa mais, e nós conseguimos transferir essa obri-
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gação para um sistema de banda larga nas escolas 
públicas do País inteiro. 

E, hoje, Sr. Presidente, nós já temos 43 mil es-
colas públicas em todos os Estados da Federação 
conectados à Internet banda larga, à Internet de alta 
velocidade, graças a esse convênio entre as empresas 
de telecomunicação e, certamente, o Ministério das 
Comunicações e o Governo do Presidente Lula.

Como faço um acompanhamento mais detalha-
do no meu Estado de Minas Gerais, em Minas nós já 
temos cerca de 4,3 mil escolas públicas todas conec-
tadas à Internet. E já estamos agora trabalhando para 
que o próximo Ministro possa dar continuidade desse 
projeto na zona rural, que ficou praticamente esquecida 
em todos os projetos inicialmente feitos.

Portanto, Sr. Presidente, só me resta agora falar 
sobre a telefonia fixa e a telefonia móvel no Brasil. Há 
quatro anos, nós estabelecemos um projeto, um obje-
tivo de que nós usaríamos todos os recursos do Minis-
tério das Comunicações para convencer as empresas 
da telefonia móvel a estarem presentes em todos os 
Municípios brasileiros. 

Como as empresas queriam a utilização da In-
ternet de alta velocidade, através da operação 3G, nós 
fizemos um acordo: autorizamos o 3G, a telefonia da 
terceira geração e, em compensação, as empresas de 
telefonia ficaram na obrigação de colocar o telefone 
celular simples, que apenas fala e ouve, em todas as 
cidades brasileiras, e assim está acontecendo. 

Nós estamos prestes a atingir o objetivo de ter-
mos todas as cidades do Brasil com conexão de te-
lefonia celular. 

Na radiodifusão, conseguimos, Sr. Presidente, 
nesses últimos quatro meses, reorganizar o sistema 
e, de certo modo, atualizar uma proposta que vinha 
sendo retardada e atrasada praticamente por não ter-
mos recursos suficientes e não termos sequer pessoal 
necessário para poder atender a todo o processo de 
modernização das empresas. Ainda assim, consegui-
mos atualizar todo o sistema de radiodifusão.

Por isso, Sr. Presidente, para mim, é motivo de 
muita satisfação e muito orgulho, ao voltar ao Sena-
do da República, ao reassumir a minha cadeira como 
representante do Estado de Minas Gerais, dizer do 
meu agradecimento ao ilustre Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, que deu ao PMDB esta honra de poder 
dirigir seis Ministérios – entre eles, três Ministérios de 
três Senadores ilustres que também retornam como 
estou fazendo neste momento: o Senador Edison Lo-
bão, que foi Ministro de Minas e Energia, e o Senador 
Alfredo Nascimento, que retorna, saindo do Ministério 
dos Transportes.

O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Sr. Pre-
sidente. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Hélio Costa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Já deu o tempo.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Perfeito.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Hélio Costa, eu gostaria de - como já fiz pesso-
almente, mas quero fazer do microfone de apartes do 
Senado - dar as boas-vindas a V. Exª, assim como fiz 
com o ex-Ministro Alfredo Nascimento e o ex-Ministro 
Edison Lobão. Eu lamento que o Governo do Presi-
dente Lula tenha perdido três grandes Ministros, mas 
o Senado recuperou três grandes Senadores, isso sem 
desmerecer, como V. Exª disse muito bem, os suplen-
tes, tanto o seu quanto os do Ministro Alfredo Nasci-
mento e do Edison Lobão. Espero que os substitutos, 
que têm o grande desafio de exercer as funções com 
a mesma competência com que V. Exª exerceu... Eu 
acompanho de perto o desempenho de todos os Mi-
nistérios. Gostaria, por exemplo, de que o Ministério da 
Saúde tivesse a mesma competência na execução de 
uma política de saúde como tiveram estes três Minis-
térios: Comunicações, Transportes e Minas e Energia. 
Parabéns, portanto, a V. Exª. Desejo muito sucesso na 
caminhada em 2010.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito obri-
gado por suas palavras, Senador Mozarildo.

O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Sr. Sena-
dor, peço um aparte, por favor.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Perfeita-
mente, Senador Eliseu Resende.

O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Senador 
Hélio Costa, como Senador do seu Estado de Minas 
Gerais, do nosso Estado de Minas Gerais, não poderia 
deixar de, neste momento, manifestar a minha satisfa-
ção pelo seu retorno ao plenário desta Casa, depois 
de ter desenvolvido um trabalho extraordinário à frente 
do Ministério das Comunicações. Nós ficamos efetiva-
mente felizes, eu particularmente. Sabe V. Exª que já 
trilhamos juntos caminhos na conquista dos eleitores 
mineiros em eleições passadas. Vivemos episódios de 
muito trabalho em favor do progresso do nosso Estado. 
É com satisfação que recebemos V. Exª de volta. Se 
posso representar aqui o meu Estado de Minas Ge-
rais, quero dizer que o Estado agradece a V. Exª o seu 
desempenho no Ministério, fazendo com que as forças 
de Minas, particularmente as forças que exercitam a 
política, principalmente a política partidária, possam 
realmente demonstrar a contribuição que têm condi-
ções de dar para o progresso de nosso Estado. 
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V. Exª citou o seu trabalho na área de comunica-
ções, de telefonia. V. Exª é um especialista nessa área. 
Nós não poderíamos esperar outra coisa. Mesmo assim, 
quero dizer que o seu trabalho realmente transcendeu 
as nossas expectativas. Meus parabéns, Ministro Hélio 
Costa. V. Exª chega já trazendo a sua palavra a respeito 
de problemas que estamos debatendo aqui com todo o 
interesse, a exemplo do royalty do petróleo, do royalty 
do pré-sal, do royalty das compensações financeiras 
dos recursos hídricos e do royalty das riquezas mine-
rais do Brasil. Ouvimos atentos as suas observações. 
Na Vice-Presidência da Comissão de Infra-Estrutura 
do Senado, levarei em conta as suas considerações 
para que nós possamos obter aqui a melhor legislação 
para a resolução desses problemas que são importan-
tes para a economia nacional. De forma, Ministro Hélio 
Costa, que eu quero manifestar a minha satisfação e 
desejar, em nome de Minas, felicidades no seu retorno 
ao Congresso Nacional. Muito obrigado.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito obri-
gado, Senador Eliseu Resende, que é parte da história 
do nosso Estado de Minas Gerais e que representa 
tão bem o nosso Estado. 

Eu agradeço, Sr. Presidente, é uma honra muito 
grande. Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, concedo 
o aparte solicitado pelo Senador Garibaldi Alves.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Ministro Hélio Costa, eu quero manifestar aqui 
o meu contentamento, como colega de V. Exª, como 
companheiro de partido. V. Exª honrou realmente o 
PMDB; fez uma gestão das mais abrangentes, fez 
o Ministério das Comunicações avançar em todos 
os campos da sua atuação. V. Exª foi sensível às rei-
vindicações de todos aqueles que o procuravam. Eu 
mesmo posso dar o testemunho de que, quando pro-
curava V. Exª para tratar de assuntos do Rio Grande 
do Norte, sempre obtive uma palavra de incentivo, de 
apoio, sempre procurando atender da melhor maneira. 
Portanto, Ministro Hélio Costa, eu estou feliz e certo 
de que, no dia 3 de outubro, ficarei mais feliz ainda, 
quando V. Exª vai ostentar um novo título, não um títu-
lo eleitoral, mas vai ser detentor de milhares de votos, 
de milhares de títulos eleitorais dos seus conterrâneos. 
Parabéns, Ministro!

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito 
obrigado, Senador Garibaldi Alves.

Tive a honra e o prazer de, há cerca de três se-
manas, estar no seu Estado, o Rio Grande do Norte, 
exatamente para inaugurarmos a TV digital de Natal, 
23ª cidade a ingressar no sistema de televisão digital 
e já dando possibilidades de a TV digital chegar a 65% 
da população brasileira.

Então, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª, em pri-
meiro lugar, pela atenção de me permitir ter falado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Advirto V. Exª que dois Senadores ainda pedem o 
aparte, e nós, de início, dissemos que não íamos, de 
maneira alguma, calar a voz de Minas, que tão bem 
V. Exª representa.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito 
obrigado, Senador.

Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 

Hélio Costa, V. Exª teve uma atuação no Ministério das 
Comunicações que gerou, em toda a família peeme-
debista, um orgulho muito grande. Em primeiro lugar, 
pelo conhecimento que demonstrou na área em que 
atuou, pelo aprofundamento nas pesquisas, nos estudos 
de tudo aquilo que a modernidade estava produzindo 
e que V. Exª assimilou. Eu me lembro muito bem de 
uma audiência pública a que V. Exª compareceu aqui 
no Senado e abriu todo o arsenal de conhecimento 
para os Parlamentares. Naquele dia, saí comentando 
com alguns colegas que o PMDB estava sendo míope, 
porque não enxergava um extraordinário quadro para 
disputar a eleição presidencial. Vivemos na moderni-
dade, e o conhecimento hoje é o bem mais precioso 
que existe. A tecnologia está levando nações a se 
imporem diante de outras, e V. Exª, depois de capita-
lizar tanto conhecimento, seria para o PMDB o gran-
de projeto nacional. Mas V. Exª não foi bem-sucedido 
apenas na área do conhecimento e da competência. 
Há um atributo que ornamentou a sua administração 
que talvez, para o grande público, para a sociedade 
brasileira, seja mais relevante ainda: V. Exª conduziu 
o Ministério com absoluta regularidade. Atravessou 
todas as dificuldades, todas as tormentas, todos os 
desafios de forma impecável. Entrou inteiro e saiu in-
teiro, sem nenhuma mácula, sem nenhum sussurro 
que pudesse colocar em dúvida a honorabilidade do 
seu mandato. Acho que, neste momento em que a im-
prensa, o rádio, a televisão, a sociedade, o Ministério 
Público, enfim, toda a sociedade civil está de olho na 
ação de cada político, de cada administrador, quando 
alguém consegue atravessar tudo isso e sair inteiro, 
só por isso merece aplauso. Portanto, quero dizer que 
V. Exª merece aplausos sobretudo pela probidade que 
orientou seus passos no Ministério das Comunicações. 
V. Exª engrandeceu o nosso Partido, engrandeceu esta 
instituição, o Senado da República, e engrandeceu o 
Estado de Minas Gerais. Faço aqui minhas as palavras 
do Senador Mozarildo quando se manifestou sobre o 
reingresso de V. Exª aqui. É muito orgulho para nós re-
cebermos figura tão ilustre, Ministro da melhor estirpe, 
político sem a menor jaça, de volta a esta Casa. Sei 
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que Minas está lhe reservando um grande e merecido 
presente. Muito obrigado.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Senador 
Valter Pereira, com muito orgulho, com muita humilda-
de, recebo as suas palavras de boas-vindas.

Sr. Presidente, imagino que o Senador Antonio 
Carlos Júnior tenha solicitado a palavra.

Com o maior prazer, ouço V. Exª, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador Hélio Costa, gostaria de saudá-lo pelo seu re-
torno à Casa, depois de brilhante gestão à frente do 
Ministério das Comunicações, tendo trazido grandes 
conquistas para o País, notadamente a TV digital, muito 
importante para o Brasil. Nós conseguimos o melhor 
modelo, o que melhor se adaptava às condições brasi-
leiras. V. Exª tomou a frente desse projeto e conseguiu 
efetivamente implantá-lo e consolidá-lo. Os resultados 
já estão sendo vistos em quase todo o País. Em breve 
o País inteiro terá a TV digital, entre outras conquistas 
obtidas por V. Exª no Ministério das Comunicações. 
Agora volta para o nosso convívio no Senado para 
que possamos ainda discutir uma série de projetos im-
portantes para o País. V. Exª, com a competência que 
tem, vai, com certeza, nos ajudar a discutir e encon-
trar as melhores soluções para que o Senado possa 
apresentar ao País ainda neste ano - além, claro, da 
sua luta política no seu Estado, Minas Gerais. Então, 
eu queria saudá-lo como amigo e colega e dizer-lhe 
da nossa satisfação por seu retorno.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Muito obri-
gado por suas palavras, Senador Antonio Carlos. É para 
mim motivo de muito orgulho ter, como Ministro das 
Comunicações, acompanhado V. Exª na inauguração 
da TV digital em Salvador, na Bahia, mostrando que 
o seu Estado está sempre à frente, acompanhando o 
progresso que se faz notadamente na comunicação.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, agra-
decendo a paciência de V. Exª, a sua atenção, o seu 
carinho.

Com muito orgulho, ouço o Senador Magno Mal-
ta, se S. Exª ainda puder usar da palavra. Eu certa-
mente serei...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Magno Malta, sentado. É aparte que V. Exª 
quer fazer?

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Então,...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É sen-

tado, é?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

É.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Por 
quê?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
o Regimento..

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É? Eu 
vou sentar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ai 
é pela ordem. Ele está na tribuna, saindo da bandeira 
do Brasil, que diz: Ordem e Progresso.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Tem tan-
ta coisa melhor para fazer, não é? Senador, eu esta-
va envolvido com as atividades da CPI da Pedofilia, 
após a prisão desse serial killer que destruiu a vida 
das crianças em Luziânia, e preparando a nossa ida – 
não é, Senador Tuma? – para Alagoas na quinta-feira; 
mas não resisti e vim a este plenário, após o ouvi-lo do 
meu gabinete. V. Exª nos deixou por um longo e tene-
broso inverno, mas agora está de volta a esta Casa. 
V. Exª, como Ministro, orgulhou a todos nós pelo seu 
desempenho, pelas conquistas que o Brasil conhece. 
E Minas muito mais, porque Minas conhece V. Exª, e 
V. Exª se confunde com Minas Gerais. Não é que V. 
Exª seja mais velho do que eu, mas eu aprendi a gos-
tar de V. Exª na TV em preto e branco da minha mãe, 
como correspondente da Rede Globo no exterior. A 
sua voz deixou marcas, o seu timbre de voz. As suas 
aparições davam conta de fatos do mundo inteiro, e o 
Brasil inteiro aprendeu a gostar de V. Exª - o Brasil que 
não tem o privilégio de viver em Minas para conviver 
com V. Exª. V. Exª é um jornalista que começou novo 
nessa atividade. Depois da aparição da televisão, V. 
Exª era um dos mais jovens jornalistas, e de grande 
competência. Trouxe para nós brasileiros informações 
sobre o mundo naqueles dias. Certamente foram infor-
mações muito importantes para aqueles que não tive-
ram condições de se sentar em um banco de escola. 
Eu já era fã de V. Exª. Quando Deus me deu a opor-
tunidade de ser Senador junto com V. Exª, de fato, foi 
um grande privilégio. Quero saudá-lo quando está de 
volta a esta Casa, de onde espero que vá para o pro-
cesso eleitoral e não volte. Espero que volte apenas 
para nos cumprimentar e para dizer que precisamos 
votar os empréstimos de Minas Gerais, que V. Exª, 
certamente, contrairá como Governador daquele Es-
tado. Naquilo que puder, serei útil. Não porque contraí 
uma amizade aqui com outro Senador, mas por sua 
história, por seu desempenho na vida pública, como 
Ministro e nos dias em que exerceu aqui o seu man-
dato de Senador, que a mim orgulha muito. Estarei à 
sua disposição, com meus amigos em Minas Gerais. 
Também tenho o sonho de ver V. Exª Governador de 
Minas Gerais. Seja bem-vindo à sua Casa.
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O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG) – Muito obri-
gado por suas palavras, Senador Magno Malta. Para 
mim, é motivo de grande orgulho estar aqui com V. Exª 
cumprindo este mandato que o povo do Espírito Santo 
lhe concedeu e que os mineiros concederam a mim.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um agra-
decimento especial ao nosso Deputado Federal Mário 
Heringer, do PDT de Minas Gerais, que me homena-
geia estando aqui presente e ouvindo este depoimen-
to, e certamente dizer que, a partir desta semana, já 
regressando ao Senado, reassumindo as minhas fun-
ções nas comissões temáticas, nós vamos trabalhar, 
como sempre, em defesa do nosso Estado de Minas 
Gerais e do Brasil.

Muito obrigado a V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Hélio Costa, V. Exª simbolizou e foi um exem-
plo para qualquer Presidente da República: o homem 
certo no lugar certo. Quando V. Exª saiu daqui, eu era 
do PMDB. Eu saí porque o PMDB no meu Estado foi 
cooptado, entregou-se e ia entregar a minha cabeça, 
como São João Batista, para o PT. Espero que isso 
não ocorra com V. Exª. Eu não entendo como o PMDB, 
um grandioso Partido, de Ulysses Guimarães, que está 
encantado no fundo do mar; de Tancredo, que se imo-
lou; de Juscelino, que foi humilhado aqui, não tenha se 
lembrado de nomes como o de V. Exª para candidato 
a Presidente da República. Então, nós o recebemos, 
mas V. Exª simboliza Minas, que é a grandeza da nossa 
história política. Seja feliz no convívio entre nós.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer dois registros. O primeiro é da presença dos Ve-
readores da cidade de Itaguaçu, Município importante 
do nosso Estado. Os Vereadores são fãs de V. Exª. Dois 
deles me pediram para trazê-los aqui para tirar foto 
com V. Exª. Veja a que ponto V. Exª chegou de popu-
laridade. Penso até que V. Exª poderia ter se arriscado 
a ser candidato a Presidente pelo PSC, no qual V. Exª 
é a estrela maior neste momento. Certamente, seria 
uma resposta muito feliz do seu Partido.

Eu gostaria, então, que V. Exª, na primeira opor-
tunidade, desse aos Vereadores a honra de tirar uma 
foto com eles. O futuro político de Itaguaçu está nas 
mãos desses jovens, pessoas de origem simples, de 
um Município de imigrantes, um povo de trabalho que 
muito contribui com o Estado do Espírito Santo.

Sr. Presidente, e o segundo registro que faço é 
que, ontem, após a prisão do serial killer, eu e o Se-
nador Demóstenes Torres ouvimos o matador das 
crianças de Luziânia.

Parabenizo aqui a Polícia Civil de Goiás pelo ex-
celente trabalho que fez. Desde o primeiro momento em 
que a CPI foi chamada para participar, nós entende-
mos que eles estavam no foco certo e, durante quase 
90 dias, fomos informados das ações.

Ontem, ao ouvi-lo, ele, preso, declarou que abu-
sou de duas crianças e matou as seis. Ao final de três 
horas de depoimento, com o Senador Demóstenes Tor-
res, com os delegados e com a polícia, Sr. Presidente, 
ele declarou, depois de me dizer que ouvia vozes, que 
as vozes que ele ouvia davam a ele uma tara por me-
ninos e adolescentes, Senador Tuma, e que, depois 
de ter a relação sexual, a voz o mandava matar, e ele 
matava com ódio.

Senador Tuma, não sei se V. Exª, que é delegado, 
viu na televisão as imagens do lugar difícil e íngreme 
onde os corpos eram colocados, em um pântano lá 
embaixo. Todos eles foram mortos com pauladas e com 
golpes de enxada na cabeça. Os peritos dizem que 
alguns foram mortos com uma marreta, e realmente 
uma marreta foi encontrada na casa dele.

O terreno é muito íngreme. Minha dedução pes-
soal é de que, ao descer ali, todos eles foram mortos 
pelas costas. Ele os matava e tinha relação sexual com 
eles depois de mortos, porque ele enterrou todos os 
corpos nus.

Então, Sr. Presidente, ao ir ali, nós levamos a nos-
sa contribuição, porque foi para nós que ele assumiu, 
confessou o abuso a todas as crianças. Amanhã, Se-
nador Tuma, pediremos à CPI que a Polícia da Bahia, 
o Governador Jaques Wagner e o Gaeco, do Ministério 
Público, investiguem a morte da mulher dele na Bahia, 
porque a história que ele contou não bate. Disse que 
ela era envolvida com candomblé, que morreu com 
uma garrafada.

Um sujeito que afirma que enterrou os corpos 
nus para facilitar a decomposição é alguém que en-
tende de enterrar corpos. É preciso uma investigação 
mais séria. Espero que a investigação não pare com 
a prisão dele.

Estamos convocando o juiz que o soltou e o psi-
quiatra que deu o laudo. O juiz pediu o laudo e o psi-
quiatra apresentou-o dizendo que ele era um psicopata. 
Desconsiderando o laudo que ele mesmo pediu, o juiz o 
colocou na rua. Nós queremos entender por quê. Pois, 
mesmo após o laudo dizendo que ele é um psicopata, 
que estava preso na Papuda por abuso de criança, 
de a promotora ter conseguido prendê-lo, de punho, 
mandando ao juiz, mandando ao Tribunal dizendo que 
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ele representava perigo à sociedade, Senador Tuma, 
mesmo assim, ele foi solto. Se realmente caracterizar 
essa irresponsabilidade, faremos a denúncia no Con-
selho Nacional de Justiça.

Na próxima quinta-feira, nós vamos a Alagoas. 
Dormiremos lá porque, às 10 horas da manhã, nós 
começaremos a oitiva das delegadas do caso. Vamos 
ouvir o Ministério Público, os denunciantes e, no sá-
bado e no domingo, vamos ouvir os padres que estão 
sendo acusados de abuso, em um crime absolutamente 
emblemático na cidade de Alagoas.

Sr. Presidente, faço este registro do trabalho que 
esta Casa tem feito pela sociedade brasileira, e espe-
ramos obter resultados.

Encerro dizendo que, ao contrário de parte da 
imprensa, tenho muito respeito pelo Papa. Acho que 
há que se louvar quando o Papa se levanta e pede aos 
Países que criem leis tratando como crime hediondo o 
abuso de crianças, quando ele vem a público e pede 
perdão, pede desculpas, e toma uma atitude dizendo 
que aqueles que abusam de crianças devem ser afas-
tados e expulsos. Então, tenho todo o respeito ao líder 
de uma Igreja, de uma instituição como a Igreja Cató-
lica, diferente de outros que querem neste momento 
atacá-lo. Ele não era Papa, a última palavra não era 
dele. E agora, quando ele tem a última palavra, ele toma 
a posição em favor das crianças do mundo. Então, eu 
acho isso absolutamente louvável, porque, se é padre, 
se é pastor, se é rabino, se é pai de santo, não importa, 
pois, se abusou de crianças, cometeu um crime dos 
mais hediondos e é preciso responder por ele.

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

Este foi o Senador Magno Malta, que preside a CPI 
da Pedofilia. Nós que somos do Partido Social Cristão 
sabemos que está no Livro de Deus: Ai daquele que 
escandalizar uma criança. É melhor amarrar uma pe-
dra no pescoço e se lançar ao fundo do mar.

Então, essa é a ação de V. Exª, que é endossada 
pelo meu Partido Social Cristão.

Eu queria dar os votos de boas-vindas aos Líde-
res, de Vitória, do Espírito Santo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – De 
Itaguaçu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
De Itaguaçu.

Se demorassem mais aqui, poderíamos ir para 
aquela peixada, aquela moqueca, não é?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mo-
queca capixaba.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Moqueca capixaba aí com Magno Malta.

Então, sejam bem-vindos.

O Magno Malta é um líder extraordinário que en-
grandece não só o Espírito Santo, mas a democracia. 
Ele está escrevendo uma das páginas mais belas da 
sua história.

Quando Deputado Federal, o bravo Magno Mal-
ta fez uma CPI do Crime Organizado. Eu quero dar o 
testemunho de que eu governava o Piauí quando ele 
adentrou lá, deu-nos força, e nós conseguimos acabar 
com o crime organizado no Piauí. Havia outros fatos 
mais graves no Brasil. Então, é uma gratidão. E agora 
ele tira da sociedade, não brasileira, mas do mundo, 
uma das nódoas, uma das páginas mais vergonhosas, 
que é a pedofilia.

Então, V. Exª é um dom quixote que não ape-
nas sonha, mas que luta mesmo e mostra resultado. 
Cícero dizia: “O Senado e o povo de Roma”. Eu pos-
so dizer: “o Senado e o povo do Brasil agradecem a 
Magno Malta”.

E o convidado aqui, orador inscrito, Mozarildo 
Cavalcanti, que, pacientemente, esperou.

A burocracia mandou que eu lesse isto aqui, mas, 
quando V. Exª terminar, eu lerei.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Pode ler.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os 
seguintes Projetos de Lei da Câmara: 

– Nº 25, de 2010 (nº 2.050/1996, na Casa de origem, 
do Deputado Ricardo Barros), que altera a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dis-
põe sobre o regime de concessão e permissão 
de prestação de serviços públicos previsto no 
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências;

– Nº 26, de 2010 (nº 7.233/2006, na Casa de origem, 
da Deputada Perpétua Almeida), que altera o art. 
69 e o item 6 do Anexo II – Sinalização, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que ins-
titui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor 
sobre a travessia de pedestres em passagem 
sinalizada; 

– Nº 27, de 2010 (nº 443/2007, na Casa de origem, da 
Deputada Sandra Rosado), que cria o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar – Pronaf e dá outras providências;

– Nº 28, de 2010 (nº 774/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que altera a 
Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais dos Despachantes Documentalistas e 
dá outras providências;

– Nº 29, de 2010 (nº 2.268/2007, na Casa de origem, 
da Deputada Vanessa Grazziotin), que institui, 
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no território brasileiro, o dia 13 de maio como o 
Dia da Cultura Africana e Ameríndia;

– Nº 30, de 2010 (nº 3.355/2008, na Casa de origem, 
do Deputado Dr. Nechar), que obriga a divulga-
ção do número de telefone da Polícia Rodoviá-
ria Federal;

– Nº 31, de 2010 (nº 3.512/2008, na Casa de origem, 
da Deputada Professora Raquel Teixeira), que 
dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
atividade de Psicopedagogia;

– Nº 32, de 2010 (nº 3.528/2008, na Casa de origem, 
do Deputado Vital do Rêgo Filho), que altera a 
redação do art. 263 da Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre o cancelamento da 
Carteira Nacional de Habilitação;

– Nº 35, de 2010 (nº 4.118/2008, na Casa de origem, 
do Deputado Eduardo Cunha), que veda o esta-
belecimento de conteúdo programático de nível 
de escolaridade superior ao exigido pelas atri-

buições a desempenhar nos processos seletivos 
que especifica;

– Nº 36, de 2010 (nº 5.819/2009, na Casa de origem, 
do Deputado Luiz Alberto), que inscreve os no-
mes dos heróis da Revolta dos Búzios João de 
Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luis das 
Virgens no Livro dos Heróis da Pátria; e

– Nº 37, de 2010 (nº 5.850/2009, na Casa de origem, 
do Deputado Regis de Oliveira), que dá nova 
redação ao art. 1.184 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, de-
terminando a remessa da sentença de interdição 
à Justiça Eleitoral e a inscrição de sentença e 
demais decisões que restrinjam a capacidade 
civil nos órgãos que especifica.

O Deputado Regis de Oliveira é do PSC, de São 
Paulo.

São os seguintes os Projetos:
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(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole; e nos termos do art. 49; I; à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 
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(À Comissão de Serviço de Infra-Estrutura; e nos termos do art. 49; I 
à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, os Projetos 
serão apreciados terminativamente pelas Comissões 
competentes, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, 
da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as 
seguintes matérias:

- Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010 (nº 
3.946/2008, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-

sidente da República, que cria cargos no Quadro de 
Pessoal Permanente da Agência Nacional de Cinema 
– Ancine, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 de maio 
de 2004; e

- Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2010 (nº 
3.959/2008, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-
sidente da República, que dispõe sobre a criação de 
cargos em comissão do Grupo – Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS, destinados à Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres.

São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, os Proje-
tos serão apreciados terminativamente pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, pedindo a paciência do nosso colega, Se-
nador Mozarildo, faço uma pergunta a V. Exª. Estou 
inscrito como Líder do meu Partido. Quero crer que 
sou o próximo orador, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Agora é o Senador Mozarildo, mas tem o Romeu 
Tuma. Estamos intercalando. Tem o Romeu Tuma; o 
César Borges não está mais; estou eu, que cedo. V. 
Exª passará na frente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
seria o próximo ou o Senador Tuma?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não. É porque estamos alternando. Ele é Líder. O Ro-
meu Tuma vem como Líder. Aí eu chamo um orador 
inscrito, como combinamos. Se não tiver nenhum... O 
Valter Pereira está inscrito?

É, o Valter Pereira está inscrito. Aí é V. Exª. Seria 
eu, mas V. Exª...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O 
Valter Pereira e depois eu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É. 
Porque César Borges não está mais aqui.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está 
bom. Agradeço a V. Exª e o parabenizo pela caute-
la...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Teria eu, e eu cedo a V. Exª. V. Exª representa o Piauí 
por todos nós.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pa-
rabenizo-lhe pela cautela com relação ao Senador 
Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Ah é, o Valter Pereira...

Com um pedido meu de desculpa e um louvor à 
paciência de V. Exª, Senador Mozarildo, que eu res-
salto e que engrandece o Parlamento, V. Exª pode 
usar da palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Mão Santa, agradeço a V. Exª. Saiba que 
eu tenho paciência treinada há muito como obstetra. 
Obstetra que não tem paciência não faz parto.

Mas eu quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, fazer aqui um registro. Aliás, repetir 
aqui um registro que fiz anteriormente, mas aqui dando 
já o resultado de um evento maçônico da maior impor-
tância que aconteceu aqui na Capital Federal, nos dias 
8, 9 e 10 de abril, que foi o XV Encontro Nacional da 
Cultura Maçônica, promovido pela Associação Brasi-
leira de Imprensa Maçônica e por outras instituições 
também da cultura maçônica brasileira, organizado 
pelo Grande Oriente do Distrito Federal, com apoio 
do Grande Oriente do Brasil.

Quero comentar também que, nesse evento, não 
só maçons da Grande Oriente do Brasil, mas maçons 
das grandes lojas, da Comab, estiveram presentes e, 
portanto, maçons de todas as Potências Maçônicas e 
do Brasil inteiro.

E a Carta de Brasília está assim redigida – resul-
tado desse encontro:

Na abertura do evento, o jornalista Car-
los Chagas enfocou a epopeia da construção 
de Brasília, citando particularidades da sua 
convivência com o Presidente Juscelino Ku-
bitschek, um homem que, mesmo não per-
tencendo aos quadros de obreiros da Ordem 
Maçônica, constituiu-se em notável exemplo 
na prática dos princípios maçônicos.

Durante três dias foram proferidas várias 
palestras sobre história, filosofia, posturas e 
ética maçônicas, por irmãos de notório saber 
do universo maçônico, transmitindo aos partici-
pantes informações de grande relevância para 
a difusão e aplicação da cultura maçônica.

Como mensagem final do XV Encontro 
Nacional da Cultura Maçônica, destacou-se 
a convicção de que a evolução tecnológica 
dos meios de comunicação não conflita e não 
ameaça a existência de jornais, revistas e livros 
impressos, demonstrando que o escritor ma-
çom é importante para transmissão da cultura e 
perpetuação da tradição maçônica. Reforçando 
a importância das academias para a propaga-
ção da cultura maçônica, conclamou-se por 
maior apoio dos Grãos-Mestres e Veneráveis 
Mestres às Academias Maçônicas de Letras, 
suas congêneres e lojas de pesquisas.

O crescimento do número de autores 
maçônicos tem despertado o interesse dos 
intelectuais para as letras maçônicas, salien-
tando que o esforço do meio cultural maçônico, 
a exemplo deste XV Encontro Nacional, vem 
obtendo reais resultados. O “comprometimento” 
maçônico, em detrimento do “envolvimento” é 
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o caminho necessário para o desenvolvimento 
cultural nas lojas, entre obreiros.

A criação de uma Faculdade/Universi-
dade Maçônica a partir do Distrito Federal é 
a solução que se vislumbra para aceleração 
da pretendida expansão da cultura maçônica 
no Brasil.

E, aí, datado de Brasília, 10 de abril de 2010.
Assinam o documento o Grão-Mestre do Grande 

Oriente do Distrito Federal, que foi o grande idealizador 
e o homem que se articulou para a realização desse 
XV Encontro, o nosso irmão Jafé Torres, e também os 
irmãos Antônio do Carmo Ferreira, Edenir Gualtieri, 
Absaí Gomes de Brito e Élio Figueiredo.

Como maçom, com muita honra, peço a V. Exª 
para que seja transcrito na íntegra o documento lido.

Tive o prazer de participar da abertura do Encon-
tro e quero dizer aos irmãos maçons que devemos não 
só promover esses encontros com mais assiduidade, 
com mais frequência, até regionalizando esses en-
contros também, mas divulgá-los de maneira aberta. 
Era aberto, é verdade, o Encontro, mas é preciso mo-
tivar a sociedade para que ela possa entender melhor 
a maçonaria e, por outro lado, a maçonaria interagir 
melhor com a sociedade.

Falando em maçonaria, Senador Mão Santa, nes-
te final de semana, Senador Romeu Tuma, eu iria a 
Belém, a convite do irmão Martins, que é Presidente da 
Poderosa Assembleia Legislativa Estadual, quero dizer, 
da Pael, que é o órgão legislativo do Grande Oriente 
Estadual e que está promovendo, sob os auspícios do 
Grão-Mestrado do Grande Oriente do Brasil no Pará, 
uma palestra em que vamos discutir, Senador Romeu 
Tuma, a questão da redivisão territorial do País, no 
caso, especificamente, da redivisão territorial do Pará. 
Como bem pregamos na maçonaria, temos de ter li-
berdade, que é o pilar principal da nossa ordem – a 
liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, 
a liberdade religiosa, a liberdade de posturas, desde 
que dentro de um padrão ético bem traçado.

Então, vamos lá expor aos irmãos os projetos que 
eu tenho a respeito da redivisão territorial do Pará e 
dizer o porquê... Aliás, projetos, quero esclarecer, que 
apenas autorizam a convocação de um plebiscito para 
que a população – essa, sim – decida sobre a criação 
ou não de novos Estados na área que hoje correspon-
de ao Estado do Pará. Portanto, não é já a criação de 
novos Estados, é apenas um decreto legislativo auto-
rizando a realização do plebiscito.

Esse projeto para a redivisão do Pará já foi aprova-
do aqui no Senado, tanto o que cria o Estado de Tapajós 
quanto o que cria o Estado de Carajás. E repito: que 

tenta fazer o plebiscito, para, depois, sim, apresentar 
a lei complementar que vai criar os Estados.

Outro evento importante que quero registrar aqui, 
deste final de semana que fiquei em Brasília, por essa 
questão maçônica e também pelo lançamento da pré-
candidatura do ex-Governador José Serra à Presidên-
cia da República, é que o meu Partido, o PTB, ainda 
não tem uma posição fechada a respeito do apoio. Mas 
eu estava nesse evento, juntamente com o Presidente 
Nacional do Partido, Roberto Jefferson. E há um enca-
minhamento muito certo, Senador Romeu Tuma, nós 
dois que somos do PTB, no sentido de que o PTB vai 
apoiar, sim, a candidatura de José Serra. Mas, desde 
já, os Diretórios Estaduais estão livres para fazer as 
alianças, e a tendência majoritária desses diretórios é 
realmente apoiar a candidatura de José Serra.

Gostei muito do que ouvi lá, tanto do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, como do ex-Governador 
Aécio Neves, de Minas Gerais, quanto do candidato 
José Serra, porque, em síntese, o que foi dito, Senador 
Flexa Ribeiro, foi que precisamos viver um novo mo-
mento no País. Um novo momento que seja um avanço, 
que de fato represente algo mais para o Brasil.

Eu gostei muito das palavras de todos eles, mas 
ficaram gravadas em minha cabeça algumas coisas. 
Por exemplo, que é preciso, sim, comparar o passa-
do. É preciso comparar a postura do PT no passado 
e nos diversos momentos da história política deste 
País com a postura hoje dos partidos que fazem opo-
sição ao Presidente Lula. E é preciso, principalmente, 
quando alguém, o eleitor vai votar em algum candidato 
a Governador ou a Presidente da República, que ele 
analise, sim, o currículo dessa pessoa. Por acaso al-
guém contrata alguma pessoa para fazer um trabalho 
na sua casa sem ter a certeza de que essa pessoa 
sabe fazer o trabalho? Uma pessoa contrata alguém 
apenas por que disse que sabe fazer ou coloca uma 
faixa: “conserta-se isso”, e você vai contratar? Não, 
você procura informações. Então, o eleitor tem de se 
informar bem.

E de tudo, o que é mais importante é que essa 
campanha foi colocada assim: o que se quer é fazer 
a união da Nação, e não a desunião da Nação. O que 
se quer, de fato, é que não haja luta de classes, que 
não haja guerra entre ricos e pobres, pobres e ricos; 
entre brancos e negros, negros e índios; enfim, que 
a Nação seja pacificada, que haja efetivamente um 
Presidente que governe não para um partido ou para 
um grupo de partidos, mas um Governo que governe 
para a Nação.

E de tudo eu ali vi uma coisa, Senador Romeu 
Tuma: a gente não precisa falar mal de ninguém, mas 
é preciso dizer a verdade. Se alguém erra, não tem 
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por que ficarmos omissos diante do erro; se alguém 
comete os absurdos que foram cometidos no Governo 
do Presidente Lula, infelizmente, de desonestidade, de 
fatos que foram verdadeiras agressões ao Patrimônio 
Público, ao dinheiro do povo, não tem por que nos 
calar. Aliás, Martin Luther King disse uma frase que 
resume muito bem a responsabilidade que tem o ho-
mem público perante esses casos. Ele disse: “O que 
mais me preocupa não é nem o grito dos violentos, 
dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos 
sem ética; o que mais me preocupa é o silêncio dos 
bons”. Então, na verdade, nós não podemos contem-
porizar com os maus e aí colocar, por exemplo, como 
o Presidente Lula colocou, um apelido singelo para 
querer desviar o adjetivo apropriado, a denominação 
apropriada para quem cometeu o mal, de malfeitor, 
bandido ou ladrão, o nome de aloprado. Ora, aloprado 
está no dicionário; aloprado é um cara meio amaluca-
do, muito inquieto, não tem nada a ver aloprado com 
ladrão nem com desonesto.

Então, quero realmente acreditar que é preciso 
que nós tenhamos, digo nós, todos os brasileiros e bra-
sileiras, nestas eleições de 2010, a responsabilidade 
de saber que o nosso voto é importante para nós, para 
os nossos filhos, para os nossos netos, para a Nação 
como um todo. Não pode haver, repito, como foi dito 
lá – aliás, aqui estou até copiando as palavras ditas 
principalmente pelo candidato José Serra – um Gover-
no que governe para um partido, ou para um grupo de 
partidos; tem de haver um Governo que governe para 
a Nação. É óbvio que tem de ter articulação partidária, 
mas não fazendo dessa articulação um negócio ape-
nas que favoreça grupos.

Senador Romeu Tuma, tenho muito prazer em 
ouvir V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Mo-
zarildo, eu queria, primeiro, cumprimentar V. Exª pela 
dedicação à Maçonaria brasileira. V. Exª, por várias 
vezes, usou da tribuna relatando fatos ligados ao seu 
trabalho junto à Maçonaria. Quem sabe, a Maçonaria 
de Brasília, num trabalho bastante profundo e com a 
seriedade que sempre teve, pudesse ajudar a salvar a 
dignidade do Distrito Federal, que vem sofrendo com 
todas essas denúncias que causam uma profunda 
amargura para todos os brasileiros, principalmente 
hoje, quando fizemos um ato especial para comemo-
rar o aniversário da cidade, a morte de Tiradentes e 
de Tancredo Neves e, sem dúvida nenhuma, todos 
se manifestaram a respeito. E V. Exª, provavelmente, 
terá esta missão de lutar junto com seus irmãos, que 
são meus tios, para que realmente possam formar 
uma frente para recuperar a dignidade desta cidade, 
que nos deu um teto, um local de trabalho e que nos 

dá todos os meios para produzir algo em benefício do 
Brasil. Quero falar outra coisa, se V. Exª me permite. 
V. Exª tem sido um Parlamentar, um amigo, um irmão, 
solidário comigo, principalmente na possibilidade de 
uma nova candidatura ao Senado pelo Estado de São 
Paulo, que amo tanto. Sou brasileiro e amo o meu Es-
tado. Lá nasci, cresci e fiz minha vida. Tenho de co-
municar a V. Exª que no sábado, durante a reunião da 
Executiva, o Deputado Campos Machado, Presidente 
ilustre do Diretório Estadual, relatou a reunião que 
houve – e outras que lá ocorreram – na residência 
do Governador Geraldo Alckmin. Lá foi decidido, pelo 
PTB, que minha candidatura será irreversível. Não 
haverá coligação que possa alijar a minha candida-
tura. Falei com o Presidente, com V. Exª e com todos 
os Senadores, que têm dado todo apoio àquilo pelo 
qual, como pretensão, luto aqui. Quero agradecer-lhe. 
Tenho certeza que é o desejo não só do Presidente 
Campos Machado, que é um bom amigo e irmão. Os 
telefonemas que ele recebeu dos Senadores desta 
Casa devem ter tido um pouco de influência nessa de-
cisão que me fará, provavelmente, um bom candidato a 
voltar a este Senado e gozar da companhia de V. Exª, 
do Mão Santa, do Flexa e de todos aqueles que com 
tanto carinho nos têm tratado nesta Casa. Parabéns, 
Senador, e agradeço profundamente todo o apoio que 
recebi de V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Romeu Tuma, quem está de parabéns é o 
PTB de São Paulo. Quero parabenizar aqui o Deputa-
do Campos Machado, que é o Presidente do Diretório 
Regional, mas também todo o povo de São Paulo, que 
vai ter oportunidade mais uma vez de ter uma pessoa 
como V. Exª, íntegro, de ficha limpíssima, para poder 
disputar com galhardia e com muita honra mais um 
mandato de Senador da República pelo Estado de São 
Paulo. Eu tenho certeza que o povo paulista saberá 
aplaudir essa decisão do PTB de tê-lo como candidato, 
portanto, colocar essa opção ao povo paulista.

E quero também ressaltar que, sendo V. Exª filho 
de um maçom e também, na prática, embora não seja 
iniciado, não tenha ainda ingressado na Maçonaria, a 
conduta de V. Exª é aquela conduta que nós pregamos 
para todos os maçons; que seja um homem livre e de 
bons costumes. Isso resume tudo. Livre é a pessoa não 
ser subjugada a nenhum tipo de ideologia, de pressão, 
de ações de corrupção, enfim, ser livre no sentido am-
plo; e de bons costumes é justamente ter uma vida 
limpa, uma vida decente. E isso V. Exª tem.

Portanto V. Exª, embora não tenha ingressado ain-
da, é um maçom. E como V. Exª, há muitos brasileiros e 
brasileiras que têm esse perfil e eu espero que com essas 
pessoas nós possamos contar aqui nas próximas eleições, 
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que possamos fazer de fato a eleição de pessoas de bem, 
tanto para as assembleias estaduais, como para a Câmara 
dos Deputados, para o Senado e, principalmente, para os 
Governos Estaduais e para a Presidência da República.

Senador Mão Santa, encerro, reiterando o meu pedido 
de transcrição dos documentos a que aqui fiz referência.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flexa Ribeiro.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Flexa Ribeira deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido de acordo com o Regimento, Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

Convidamos, agora, como Líder, de acordo com 
o documento que temos aqui, o Senador Romeu Tuma, 
que representa São Paulo e fala como Líder do PTB 
neste instante.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela Liderança. 
Sem revisão do orador.) – Caro Presidente Mão Santa, 
V. Exª falou na moqueca capixaba e deu vontade de ir 
para casa, pedir para fazer uma e convidá-lo.

Algumas coisas têm nos entristecido muito nos 
últimos dias. O Senador Magno Malta fez referência ao 
canalha de Luziânia que matou seis meninos, agora, 
fora a condenação anterior também por ter sido pro-
cessado por pedofilia.

Nós estivemos lá mais de uma vez para ouvir 
as mães, em desespero pelo desaparecimento das 
crianças. Não se sabe ainda se foram só os seis ou se 
haveria mais alguns que ainda não foram revelados. 
Conversamos com o Secretário de Segurança Pública 
e com membros especializados na apuração dos fatos 
do desaparecimento.

Posteriormente, com o andamento das investiga-
ções, foi colocado à disposição da Secretaria de Se-
gurança de Goiás a Polícia Federal. E ela conseguiu, 
por meio da descoberta de um telefone, que era de 
uma das vítimas, passado ao parente do assassino, 
rastrear os telefonemas e chegar ao responsável por 
essas terríveis mortes causadas por este monstro de 
Luziânia.

O que nos assusta muito, Sr. Presidente, é que 
existe um projeto do Senador Demóstenes Torres que 
estabelecia que crime hediondo não teria progressão. 
Eu fui o relator da matéria. Há pessoas, Senador Fle-
xa, que não merecem sair da cadeia, têm de mofar na 
cadeia pela qualidade do crime que praticou. 

Eu pergunto a psiquiatras, a pessoas que enten-
dem de psicopatia. Não tem cura. Tem bom comporta-
mento? Tem bom comportamento porque imagine se 
ele abordar um preso? Vai morrer na hora! Assim, ele 
tem bom comportamento, está sempre sorrindo, sempre 
com alegria no rosto, porque não terá a representação 
do potencial criminoso, porque a doença não tem cura, 

Senador Arns, não tem cura! Eu perguntei ao meu filho, 
que é neurologista e a vários colegas dele. Tratamento 
há, mas todos dentro da cadeia, porque no momento 
em que ele sair vai voltar a praticar o crime.

Estranhamente, temos notado uma mudança – e 
vi o Senador Renato Casagrande passar por aqui –, 
no Código de Processo Penal, em que se tem lutado 
pela volta do exame criminológico, na hora de dar um 
benefício ao preso. O juiz solicitou à perita que fizes-
se o laudo pericial sobre as condições do monstro de 
Luziânia e o laudo registrou que ele era psicopata. E 
a promotora representou que ele era um perigo para a 
sociedade. Mesmo assim, o juiz o colocou em liberda-
de. É profundamente amargo, é vergonhoso saber que 
houve a recomendação de que o sujeito não poderia 
voltar a conviver em sociedade, pois voltaria a praticar 
o crime terrível da pedofilia, e mesmo assim ele teve 
sangue na boca para matar as suas vítimas de forma 
repugnante, a pauladas.

Um funcionário desta Casa me disse que o filho 
dele reconheceu o bandido, quando apareceu na tele-
visão, pois foi convidado na padaria, e não quis ir. Ele 
estava com uma bicicleta e uma marreta nas mãos, 
Senador Valter Pereira. Então, ele matou a porretada. 
É um homem que não merece o mínimo de conside-
ração para se manter em liberdade. Causou-me nojo o 
espaço que foi dado a ele para dar entrevista como se 
fosse um herói. É um maníaco sexual que teve todo o 
espaço para dizer o que quisesse. Deveria fazer a sua 
confissão ou não, assinar e ficar em prisão perpétua, 
sem jamais ser posto em liberdade, porque a sociedade 
não aceita que criminosos dessa envergadura tenham 
liberdade para voltar a praticar o crime.

V. Exª pediu um aparte?
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 

Romeu Tuma, V. Exª sabe muito bem que a progressão 
da pena já foi abolida pelo Congresso. E o Supremo 
Tribunal Federal...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Rejeitou. 
Eu fui o relator. 

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – ... conside-
rou inconstitucional – V. Exª foi o relator, eu me lembro. 
Depois, foi feita uma adaptação.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Para ser mais 
de 50% do cumprimento da pena. 

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Para ser 
mais de 50% do cumprimento da pena. Mas a grande 
verdade é que nós temos que romper alguns paradig-
mas. E quando eu digo nós, refiro-me não apenas ao 
Congresso, porque o Congresso o fez, o Congresso 
tomou sua iniciativa. O Judiciário é que reviu o posicio-
namento do Senado, o posicionamento do Congresso. 
E, infelizmente, existe a norma constitucional. E nós pre-
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cisamos mexer na norma constitucional. Aí vem aquela 
questão que é, na minha avaliação, um paradigma que 
precisa ser removido, que é a chamada cláusula pétrea. 
Hoje, qualquer alteração que se vai propor nas normas 
constitucionais, a primeira coisa que se vislumbra é a 
questão das cláusulas pétreas. E preciso rever inclu-
sive isso, é preciso reestudar, nós não podemos mais 
manter. Porque veja o seguinte: esse é um monstro; 
um monstro que praticou os crimes, que confessou. Ele 
é o único? É claro que não. Está cheio de monstros 
por aí. E a sociedade, de repente, viu a prisão, teve a 
sensação de reparação e, de repente, vai-se encon-
trar com um marginal na rua, na praça, aquele mesmo 
marginal que já violentou sua família, ou que violentou 
seu vizinho, ou que violentou uma pessoa comum. En-
tão, realmente V. Exª está ferindo um assunto e falou 
aqui em prisão perpétua. Eu acho que nós temos, sim, 
que romper esse paradigma constitucional e começar 
a discutir aqui a prisão perpétua. Eu quero ver qual é 
o cidadão do povo, qual é o homem decente, qual é a 
família distinta, correta que não vai aprovar a prisão 
perpétua. O que existem aí são intelectuais que ainda 
estão dissociados da realidade. Não se trata aqui da 
pena como vingança, mas da pena para a proteção da 
sociedade. Um marginal como esse é libertado para 
reincidir, para voltar a praticar o crime, para semear o 
desassossego, a intranquilidade e a insegurança. Pa-
rabéns a V. Exª por mais este pronunciamento que faz 
no combate ao crime.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senador 
Valter Pereira, agradeço o pronunciamento da inteli-
gência jurídica de V. Exª. Nós todos sabemos de sua 
capacidade jurídica. 

E quando V. Exª faz referência a procedimentos 
que existem para proteger a sociedade, não por vin-
gança da prática do crime, ela enobrece o nosso pro-
nunciamento e dá uma visão clara do que se pensa, 
neste Congresso, com respeito a punir aqueles que 
são praticantes permanentes de qualquer tipo de cri-
me, principalmente a pedofilia. Eu tenho visto coisas 
gravíssimas, como membro da Comissão, de que V. Exª 
também faz parte. Nós sabemos que a Comissão tem 
produzido vários projetos no sentido de diminuir a ca-
pacidade desse tipo de crime e aumentar a capacidade 
do Ministério Público e da Polícia para combatê-lo. 

Então, as palavras de V. Exª que incorporo ao meu 
pronunciamento mostram, sem dúvida nenhuma, que a 
nossa luta é permanente e será vitoriosa na medida em 
que todos nós pudermos somar na busca dos melhores 
elementos para punir aqueles que não têm respeito pela 
vida humana, nem respeito pela dignidade da pessoa. 
Vamos ter de lutar e haveremos de vencer.

Outra coisa que me causa um problema, Senador, 
são essas chuvas no Rio de Janeiro, que começaram 
no dia 31 de dezembro, em Angra dos Reis. A prima 
de uma nora estudou engenharia em Minas Gerais – 
hoje é dia de Minas Gerais nesta Casa –, é geóloga 
e foi trabalhar na França, num setor especializado so-
mente para elaboração de laudos em locais de risco, 
para autorizar ou não as construções. 

Fiz dois projetos, Senador Flexa: um para benefi-
ciar com construções, no programa “Minha Casa, Minha 
Vida”, e em projetos municipais, dando preferência a 
essas pessoas de terem uma moradia digna fora da 
área de risco; e outro para não permitir, em hipótese 
alguma, a construção em áreas de risco, sem o laudo 
dos geólogos. Todos os geólogos vieram explicar.

E, agora, no Rio, esse deslocamento de terra so-
bre um lixão é uma coisa vergonhosa, Senador. Não 
dá para aceitar nem acreditar que isso foi feito. E as 
autoridades tinham conhecimento, porque arruaram o 
bairro, deram eletricidade, fizeram encanamento. Então, 
é uma destruição da própria dignidade da pessoa que 
lá foi morar, porque foi morar em cima do lixo. Acom-
panhamos pelas TVs, nesses últimos dias, a procura 
dos corpos no meio daquela lama, do lixo, do mau 
cheiro. É uma coisa que parece o Inferno de Dante, 
em que as pessoas não tinham o mínimo respeito, a 
mínima dignidade.

As autoridades, hoje, ficam no desespero para 
saber o que fazer. Esqueceram que poderiam – não 
estou responsabilizando os atuais Governadores –, mas 
poderiam, sem dúvida alguma, ter pensado em tomar 
as devidas providências, porque estamos sempre a 
reboque dos acontecimentos. A polícia está a reboque 
do crime: esclarece o crime, mas ele já foi praticado. 
Os desmoronamentos, as mortes tristes por qualquer 
evento acontecem, e aí vão lá para tentar resolver.

Senador Arns, V. Exª pede um aparte e acho que 
o Senador Antonio Carlos Valadares também.

Concedo, então, um aparte ao Senador Arns.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Eu gostaria, 

Senador Romeu Tuma, em primeiro lugar, de reforçar 
a importância do seu pronunciamento. O caso anterior, 
que, infelizmente, já aconteceu, da morte dos rapazes, 
adolescentes e adultos aqui da cidade perto de Brasí-
lia, por causa de uma pessoa com doença mental, dis-
túrbio mental, distúrbio psíquico, como V. Exª já disse, 
mostra a fragilidade do nosso sistema. Fragilidade pelo 
caso da doença que deveria estar sendo identificada 
e atendida, o que não acontecia, e fragilidade da exe-
cução penal também. Porque a pessoa é condenada a 
alguns anos e o Brasil é o único país do mundo onde, 
com o cumprimento de um sexto da pena, pode haver 
a progressão do regime. Um sexto da pena. Para um 
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crime de trinta anos, um sexto equivalem a seis anos. 
Quer dizer, pode haver a progressão do regime...

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Esse foi con-
denado a catorze anos e saiu com quatro.

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Pois é. Então 
é praticamente nada. E, além disso, o atendimento na 
área da saúde mental, porque a pessoa, de acordo 
com o que afirmam pelo menos os meios de comuni-
cação, tinha distúrbio mental severo, que o impulsiona-
va a inclusive agredir e matar outras pessoas. Agora, 
no caso das enchentes, eu só quero também lembrar 
o Poder Público, porque parece que a culpa sempre 
vai em cima da pessoa que constrói a casa em área 
de risco. Eu fico imaginando porque alguém vai cons-
truir uma casa em zona de risco, em região de risco. 
Constrói unicamente em região de risco pelo fato de 
não ter onde morar.

Não tem terreno, não tem casa. Precisa de apoio, 
o apoio não vem. Não existe política pública para isso. 
A casa deveria ser construída por meio de uma políti-
ca pública bem determinada. Essa pessoa deveria ter 
acesso a essa casa. Habitação, casa, moradia é um 
direito constitucional. Mas, então, nós não podemos 
colocar a culpa na pessoa, porque a pessoa tem que 
morar em algum lugar; nós temos que colocar a culpa, 
isso, sim, no Poder Público, pela falta de uma política 
consistente de casa, de moradia, de habitação. Uma 
área abandonada, com muitas promessas e muito pou-
cas realizações. A pessoa tem que morar em algum 
lugar. Algum de nós iria gostar de morar ao lado de 
um córrego que pudesse levar, numa enchente, aquela 
nossa casa com os filhos, com todo mundo dentro? 
Ninguém gostaria. As pessoas estão chorando, porque 
sabem que não tinham outra chance. Conseguiram uma 
oportunidade numa área de risco e, ao mesmo tempo, 
estão vendo essa chance ir embora com todo aquele 
problema que, infelizmente, aconteceu no Rio de Ja-
neiro, mas acontece em qualquer parte do Brasil.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Santa Ca-
tarina sofreu!

O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Santa Catarina, 
Paraná, no início do ano! Então, eu quero dizer que 
falta uma política pública certa, correta, que enfrente 
o problema e que assegure ao cidadão o seu direito 
como família, inclusive diminuindo a necessidade de 
segurança, porque, para quem tem casa, diminui a ne-
cessidade de segurança, o uso de droga é menor, a 
autoestima melhora. Quer dizer, tudo melhora a partir 
de uma casa, de um lar onde as pessoas se sintam 
seguras. Parabéns a V. Exª pela abordagem do tema.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Muito obri-
gado, Senador Arns. Gostaria de incorporar ao meu 
discurso o aparte de V. Exª.

Meu irmão Valadares pediu o aparte. Tem a pa-
lavra S. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador Romeu Tuma, V. Exª, com a sua ex-
periência e a sua palavra abalizada, traz nesta noite 
dois assuntos da mais alta importância: a questão da 
penalização em razão da prática de crimes em nossa 
sociedade e a ocorrência das cheias e dos prejuízos 
humanos e materiais, causados com as últimas chu-
vas no Rio de Janeiro. Sobre a penalização dos nossos 
criminosos, passa a impressão à nossa sociedade de 
que há certa leniência do Poder Judiciário, à primeira 
vista, no sentido de tirar da cadeia criminosos poten-
cialmente perigosos quando da aplicação da execução 
da pena, reduzindo o seu tempo de permanência na 
cadeia. Ora, eu acho que o Poder Judiciário pode, em 
um ou outro caso, cometer algum deslize; afinal de 
contas, o julgamento é feito por seres humanos; mas 
o Poder Judiciário sempre se baseia naquilo que existe 
em nossa lei penal, que é aprovada no Congresso Na-
cional. Então, se quisermos aperfeiçoar essa questão 
da penalização e de uma punição mais rigorosa para 
os criminosos que têm grande periculosidade de viver 
em nosso meio, precisamos fazer um reforma ainda 
mais profunda, além daquelas que já fizemos aqui no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados, da Lei 
de Execuções Penais e também...

(Interrupção do som.)

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – ...do nosso Código Penal. A respeito das mortes 
no Rio de Janeiro, que causaram tanto clamor na nos-
sa sociedade, amanhã mesmo vou fazer um discurso, 
porque tenho números alarmantes de chuvas que ocor-
reram no Rio de Janeiro, mais ou menos nas mesmas 
áreas, em que muito mais gente morreu. Na época, as 
autoridades se reuniram, disseram que providências 
urgentes seriam tomadas para evitar o deslizamento, 
para evitar invasão de águas, queda de cumeeiras 
em cima de famílias, e, infelizmente, o tempo passou 
e praticamente nada foi feito para evitar catástrofes, o 
caos que se operou este ano no Rio de Janeiro e em 
tantos outros lugares do Brasil. Na verdade, Senador, 
V. Exª tem toda a razão em se preocupar com esse 
assunto e trazer à lume essa preocupação. Por quê? 
Os Governos, ao longo de muitos anos, deixaram para 
segundo plano a questão do saneamento básico e a 
questão da habitação. Há vinte anos, havia, com o 
chamado Banco Nacional da Habitação, uma maior 
integração entre o Governo Federal, os Governos es-
taduais e municipais, no sentido de fortalecer o sistema 
de saneamento básico, fornecimento de água potável, 
tratamento de esgotos e também a construção de casas. 
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Basta dizer, Senador Romeu Tuma, na época em que 
fui Governador de Sergipe, eu fiz proporcionalmente o 
maior projeto de construção de casas do Brasil, 22 mil 
casas populares pelo BNH, depois pela Caixa Econô-
mica e pelo sistema de mutirão. Então, esse programa 
ficou ao longo do tempo quase morto, amortecido. Só 
agora no Governo do nosso companheiro Lula é que 
esse programa foi reativado. Se os Governos, há vinte 
anos, tivessem cuidado da habitação como prioridade 
neste País, muitas mortes teriam sido evitadas, e a 
evasão rural não teria acontecido com tanta violência 
como aconteceu nesses últimos anos. Agradeço a V. 
Exª, e meus parabéns.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu que agra-
deço a V. Exª. 

V. Exª falou que querem soltar os presos.

(Interrupção do som.)

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Realmente, 
quando acabaram com o exame criminológico foi para 
esvaziar as cadeias. Por quê? Porque, se houver qual-
quer ocorrência atrás das grades, a responsabilidade 
é do administrador. Então, se matar uma pessoa na 
rua, eles terão que apurar o crime, mas não querem 
se responsabilizar pela prática do crime. Assim, V. Exª 
tem toda a razão: o sistema penitenciário tem facilitado 
essa progressão inócua para a sociedade.

Eu queria aqui cumprimentar o Senador Magno 
Malta por estar presidindo bem a CPI da Pedofilia. Por 
meio dela, nós viemos tomando conhecimento da pro-
fundidade da prática e da grandiosidade do número 
de pedófilos que atenazam a vida de várias famílias 
brasileiras.

Parabéns, Senador. V. Exª imediatamente, como 
Presidente, e o Secretário Demóstenes foram à cidade 
para ouvir o canalha, que já deveria estar atrás das 
grades, e não dar entrevista, como deu. E V. Exª trará 
o juiz e a psiquiatra que deu o laudo, porque não tem 
explicação soltar alguém que tem um laudo que diz 
que oferece risco à sociedade.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 
Tuma, e o laudo foi requerido pelo juiz.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É, foi isso. 
V. Exª fez essa...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O proble-
ma é não dar importância a um laudo que ele mesmo 
requereu. E a promotora, que prendeu esse serial killer 
por causa do abuso por quatorze anos... Ele cumpriu 
quatro. É outra desgraça que nós temos que resolver, 
porque quem cometeu crime e pegou dez anos tem 
que cumprir dez anos; quem pegou quinze anos tem 
que cumprir quinze anos; quem pegou trinta anos tem 
que cumprir trinta anos.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – O senhor 
sabe que há um projeto meu aqui.. A pena máxima é 
trinta anos. Eu fiz um projeto dizendo que cada pena 
tem que ser cumprida em separado; não pode haver 
soma para reduzir para trinta anos ou vinte anos. Tem 
que cumprir...

(Interrupção do som.)

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – ... uma por 
uma, para cada crime separadamente. Acho uma lou-
cura a vantagem da progressão em cima da soma, 
que leva ao máximo permitido por lei. Acho que cada 
um tem que cumprir a sua pena por cada crime que 
praticou.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu conver-
sei com o Senador Demóstenes Torres. Há dois proje-
tos de V. Exª absolutamente importantes. O projeto de 
V. Exª que restitui o exame criminológico. Esse foi um 
crime que se cometeu contra a sociedade brasileira. 
Eu me lembro, Senador Tuma, eu era Deputado Fede-
ral e reagi a isso. O crime, por menor que o indivíduo 
tenha feito, um crime no trânsito, por displicência; não 
estava bêbado, mas morreu alguém O cara paga por 
isso, fica preso; quando sair, tem que fazer o exame 
criminológico! Ele ficou dois anos na cadeia! As reali-
dades dele estão embaralhadas. Imaginem um serial 
killer, um sujeito que mata, que abusa de criança. E 
ele assumiu para nós que abusou de todas – cada 
menino grande, de 18 anos, 19 anos, dos quais ele 
não teria condições jamais, Senador Tuma, de abusar 
sexualmente se ele não tivesse matado antes esses 
meninos. Aí, a promotora, de punho, escreve ao juiz, 
dizendo que ele não tinha a mínima condição de ir para 
a rua. E mesmo assim vai? Então, nós precisamos votar 
urgentemente o projeto de V. Exª que restitui o exame 
criminológico na CCJ – o Senador Demóstenes está 
tomando isso na mão – e o projeto de V. Exª que trata 
da questão da pena. Isso é brincadeira? Quer dizer, 
a lei de minha autoria que foi relatada pelo Senador 
Demóstenes, a da pulseira eletrônica, está aqui há um 
ano para ser votada. Está na Mesa...

O SR. ROMEU TUMA (PTB - SP) – O próprio 
Presidente do Supremo exige que essa pulseira seja 
usada.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR - ES) – O projeto 
é nosso. Quer dizer, está votado, já foi para a Câmara 
e já voltou. Quer dizer, há um ano... Se esse cara... Ele 
não devia ir para rua, mas, se ele vai com a pulseira, 
o satélite estaria olhando ele! A pulseira é inviolável. 
Se o cara tenta quebrar a pulseira, dispara um alarme! 
Não tem como. Está aqui, agarrada. Agora, se é cartão 
corporativo, se é MST, aí pronto, aí pode. É um oba-
oba, uma zoeira. É disputa política. Mas aquilo que é 
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foco da necessidade da sociedade... Fico indignado, 
Senador, porque não pertenço a comissão nenhuma. 
Só pertenço à CPI da Pedofilia. Esse é o meu foco, é 
a minha bandeira, é a minha vida. A sociedade está aí 
fora pagando com o crack, com a desgraça das drogas. 
E o Poder Público se comporta como se a sociedade, 
como se os humanos não tivessem direito. E aí você 
pega uma Comissão de Direitos Humanos do Governo 
que vem com cada barbaridade! Perdoe-me o Secretá-
rio de Direitos Humanos do Governo Lula, mas é cada 
pedrada que só Deus... Encerro meu aparte, porque 
não quero atrapalhar o discurso de V. Exª, dizendo 
que sua amiga, ex-Senadora que vai voltar para esta 
Casa, Heloísa Helena, está em Alagoas esperando V. 
Exª, juntamente comigo, com Demóstenes, para aque-
le caso tão emblemático, para socorrer o povo triste 
e abatido de Arapiraca, de Alagoas. Ela falou comigo 
ao telefone, porque tem muito carinho e me perguntou 
se V. Exª estaria lá.

O SR. ROMEU TUMA (PTB - SP) – Agradeço pro-
fundamente a V. Exª, que tem se aprofundado bastante 
nesse tipo de crime. Continuaremos lado a lado, com 
a sua direção, para a cada dia melhorar mais a legis-
lação e punir os responsáveis por esse tipo de crime, 
bem como evitar que aconteçam. O grande drama é 
buscar meios para evitar que tenham a capacidade 
de praticar crimes.

Presidente, eu ia falar sobre a falsificação de me-
dicamentos. Requeri, no final do ano passado, uma CPI. 
Até hoje não foram apresentados os nomes. Convido o 
Magno Malta para ser membro da CPI da Falsificação 
de Medicamentos. Ontem foi anunciado, e o Presidente 
solta uma matéria em questão sobre a apreensão de 
várias toneladas de medicamentos. O Brasil está se 
submetendo a servir medicamentos que, em vez de 
trazer a melhora da doença, acabam matando o pa-
ciente pela indignidade desse crime organizado que 
não estamos conseguindo combater à altura.

Obrigado, Presidente. Desculpe-me pelo tempo 
extrapolado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Acabamos de ouvir o Senador Romeu Tuma, que dá 
sua grande contribuição na Comissão de Pedofilia, 
presidida pelo Magno Malta, justamente com Demós-
tenes Torres, Geraldo Mesquita e outros, que escre-
vem talvez a página mais positiva na moralização da 
nossa Pátria.

Agora é um orador inscrito. Eu gostaria de que 
fosse o Valter Pereira, mas chegou o Flexa Ribeiro, 
que está inscrito como 15º, e V. Exª é o 16º, Senador 
Valter.

Flexa Ribeiro, V. Exª cede para o Valter Pereira? 
(Pausa.)

Deixa o Flexa. Ele está muito feliz porque tem o 
privilégio de conversar com essa figura adorável de 
Wellington Salgado, que nunca saiu do Senado; ele ficou 
no coração de todos os 81 Senadores e Senadoras.

Flexa Ribeiro, V. Exª é o orador inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Antes de 
começar o pronunciamento desta noite, quero saudar 
o meu amigo Senador Wellington Salgado de Oliveira, 
que nos visita hoje, depois de o titular, Senador Hélio 
Costa, ter reassumido. Mas S. Exª não deixará de visitar 
esta Casa permanentemente, Senador Valter Pereira. 
S. Exª está lutando lá pela sua candidatura a Deputado 
Federal, junto com o Senador Eduardo Azeredo. Minas 
unida vai, com certeza, possibilitar aquilo que todos nós, 
brasileiros, aguardamos, que é o resultado do nosso 
pré-candidato à Presidência, José Serra, vitorioso no 
pleito de outubro: “O Brasil pode mais”.

Presidente, no último dia 10, o Brasil voltou a res-
pirar com a crença de que podemos seguir adiante. A 
energia positiva, os olhares confiantes e o sorriso es-
tampado em cada rosto, no último sábado, deram-me 
uma certeza de que cada vez mais é concreta e real: 
sim, o Brasil pode mais.

Apesar do discurso daqueles que hoje estão no 
poder, que se julgam superiores à lei, à Bandeira na-
cional e que acreditam que o País está abaixo de sua 
ideologia partidária, viram que o Brasil e os brasileiros 
estão preparando uma resposta.

Uma resposta que não é agressiva, mas serena; 
não é imperativa, mas conciliadora; não é autoritária, 
mas democrática. Uma resposta que mostra um cami-
nho muito simples: não é preciso esconder seu passado 
para seguir em frente.

E é assim, mostrando o que fizemos em nosso 
passado, um passado que nos orgulha, que temos a 
confiança e a certeza na capacidade de dar um novo 
passo à frente ao País. Sem mentiras, sem ataques, 
sem meias-verdades. Nossa verdade é uma só: a co-
erência com que sempre tratamos a coisa pública, o 
amor ao País e a busca incansável pelos rumos posi-
tivos do nosso País, com eficiência na gestão e com-
petência. E, principalmente, com humildade.

No último sábado, mais de seis mil pessoas su-
perlotaram o auditório onde foi realizado o evento de 
apoio a José Serra como nosso pré-candidato à Pre-
sidência do Brasil. Seis mil pessoas que saíram com a 
certeza de que Serra é o mais preparado para acelerar 
de novo o desenvolvimento do nosso País. E saíram 
com o compromisso assumido voluntariamente e com 
o dever cívico de espalhar a certeza de que o Brasil 
pode muito mais.
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Do discurso de José Serra, eu queria destacar 
alguns pontos que julgo fundamentais. O primeiro, te-
mos no nosso passado a construção da base do País 
que temos hoje. Isso nos orgulha.

Serra disse:

Retomamos a democracia, arrancamos 
nas ruas o direito de votar para Presidente; 
vivemos hoje em um País sem censura e com 
uma imprensa livre. Somos um Estado de di-
reito democrático.

Fizemos uma nova Constituição, escrita 
por representantes do povo. Com o Plano Real, 
o Brasil transformou sua economia a favor do 
povo, controlou a inflação, melhorou a renda e 
a vida dos mais pobres, inaugurou uma nova 
Era no Brasil.

Também conquistamos a responsabili-
dade fiscal dos governos. Criamos uma agri-
cultura mais forte, uma indústria eficiente e 
um sistema financeiro sólido. Fizemos o Sis-
tema Único de Saúde, conseguimos colocar 
as crianças na escola, diminuímos a miséria, 
ampliamos o consumo e o crédito, principal-
mente para os brasileiros mais pobres. Tudo 
isso em 25 anos. Não foram conquistas de um 
só homem ou de um só Governo, muito menos 
de um único Partido, disse o pré-candidato 
José Serra. Todas são resultado de 25 anos 
de estabilidade democrática, luta e trabalho. 
E nós somos militantes dessa transformação, 
protagonistas mesmo. Contribuímos para essa 
história de progresso e de avanço no nosso 
país. Nós podemos nos orgulhar disso.

Essa história, inclusive, está no nosso 
sangue. Está cravada na nossa biografia. Está 
na impressão digital e na alma do PSDB, um 
Partido, sobretudo, democrático.

Nós lutamos pela democracia. Essa é a 
nossa verdade. Uma verdade que é justamente 
o contrário do passado da candidata do Gover-
no, que lutou para instalar no País um regime 
de esquerda, tal como seus ídolos Fidel Castro, 
Lênin e, agora, mais recente, Hugo Chávez. 
Mas não falemos deles. Falemos de nós.

Pois, sabemos e todo o Brasil sabe que 
a democracia apenas pode avançar e jamais 
dar um passo atrás. E, com essa democracia, 
o País só tem a ganhar.

Cito, Senador Flávio Arns, trecho do discurso 
de Aécio Neves – Deputado Nilson Pinto, do PSDB 
do Pará, que muito nos honra com sua presença no 
plenário do Senado Federal – que fez um choque de 

gestão, em Minas Gerais, e que emocionou todos no 
evento de sábado:

Estamos preparados para os debates so-
bre o presente e o futuro. O passado não nos 
envergonha. O Brasil não foi descoberto, em 
2003. Se o Brasil hoje é melhor, isso se deve 
à eleição de Tancredo Neves para a Presidên-
cia, em 1985. E eles negaram o seu voto. Eles 
também negaram seu voto pela aprovação da 
Constituição de 1988. Quando o Presidente 
Itamar Franco convocou as forças do bem para 
a constituição do seu governo, eles também 
disseram ‘não’, mais uma vez.

Eles, a quem o ex-Governador Aécio Neves se 
refere, são os que estão no governo hoje, que, naquele 
instante que o Brasil precisava de apoio, negaram esse 
apoio nos votos e os que aqui foram solicitados.

É justamente isso que iremos mostrar – aliás, 
estamos mostrando – ao País. Nosso passado nos 
orgulha; o deles os condena.

Mas não iremos separar, dividir, fazer ataques 
gratuitos, apenas não vamos aceitar mentiras. Como 
bem disse José Serra: “Quanto mais mentiras os ad-
versários disserem sobre nós, mais verdade diremos 
sobre eles”.

Mentiras, aliás, que o Governo tenta constante-
mente dizer. Quando não é contra nós, é sobre eles 
mesmos. Mente e engana quando fala em obras que 
não saíram do papel. Quando lança um PAC II sendo 
que o primeiro não passou de um trailer de filme. Não 
merecia uma segunda versão quando a primeira não 
passou de uma curta-metragem.

Nesse ponto, gostaria de citar o estadista e um 
dos maiores líderes deste País, Fernando Henrique 
Cardoso, que também esteve conosco.

Não encontrei a transposição do rio São 
Francisco, o biodiesel, a Transnordestina e as 
moradias populares. Nós cumprimos o que 
prometemos. O que se faz hoje foi plantado no 
nosso Governo e nas administrações anterio-
res. As pessoas precisam de coisas simples 
e que funcionem.

FHC ainda fez críticas pontuais e importantes de 
um Governo que se envaidece de si mesmo e esquece 
a realidade do País.

O Brasil cansou de certa arrogância de 
quem desrespeita a lei, de arrogância ilimita-
da. Quer ver ladrão na cadeia. Cansou de ver 
autoridades passando a mão na cabeça de 
todo mundo que cometeu ilícitos.
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É essa mensagem, Senador Valter Pereira, de 
coerência, de seriedade e de seriedade no trato da 
coisa pública que o PSDB, o DEM e o PPS deixaram. 
E será essa mensagem que o PSDB do Pará levará 
aos paraenses.

Tivemos lá, no evento, uma comitiva de cerca de 
300 pessoas do Pará, pessoas que vieram dos mais 
distantes Municípios. Não foram apenas da Capital. 
Pelo contrário, a maioria foi do interior. Alguns chega-
ram a enfrentar mais de 40 horas de estrada para estar 
aqui, em Brasília. Isso é mais que amor pelo partido. 
É amor pelo Brasil.

Agradeço, portanto, aqui, a todos do Pará que 
estiveram conosco: ao ex-Governador Simão Jatene; 
ao Senador Mário Couto; aos Deputados Federais 
Nilson Pinto, que, como disse, honra-nos com a sua 
presença, Wandenkolk Gonçalves, Zenaldo Coutinho; 
ao ex-Deputado e sempre Deputado Federal Nicias 
Ribeiro; aos Deputados Estaduais Megale, Ítalo, Tetê, 
Ana Cunha, Suleima, Von, Bira e Pioneiro; aos inúme-
ros Prefeitos e Prefeitas; Vereadoras e Vereadores; ex-
Prefeitos; ex-Vice-Prefeitos; às lideranças da sociedade, 
às lideranças das comunidades; todos vieram juntos 
para assistir a esse grande evento de retomada da 
autoestima do povo brasileiro.

E sei que eles serão multiplicadores dessa men-
sagem, pois o Pará atravessa uma noite muito escura. 
E como tenho dito no interior do meu Estado: não há 
noite que perdure para sempre. Ela vai acabar. Hoje, 
faltam apenas 262 dias para o Pará sair do vermelho, 
Senador Valter Pereira. Estamos fazendo a contagem 
regressiva. A cada dia que passa, riscamos um dia. 
Faltam 262 dias para o Pará sair do vermelho.

E nossa crença de que o rumo do crescimento, 
do desenvolvimento e do Pará bom para todos será 
retomada com o nosso pré-candidato Simão Jatene. 
Temos trabalhado incansavelmente e temos encontra-
do cada vez mais apoio nessa união para resgatar a 
autoestima do paraense, que está em baixa.

Agora, até mesmo o Grande Prêmio de Atletismo, 
que dava uma grande visibilidade ao Pará, nós perde-
mos. Depois da Copa do Mundo perdida para Manaus, 
a Governadora deixou escapar o GP de Atletismo para 
o Rio de Janeiro, depois de oito anos realizado conse-
cutivamente em Belém. Teremos, agora, um evento de 
consolação, um meeting, numa quarta-feira, pela noite. 
Antes, o evento era no domingo, com o Mangueirão lo-
tado. Inclusive o recorde sul-americano de público num 
estádio para evento de atletismo era de Belém, com 
42 mil pessoas, em 2003. Agora, teremos um evento 
menor, que só ocorrerá – e é bom que a população 
do Pará saiba disso – porque a Bancada do Pará en-
trou em contato com o Presidente da Confederação 

Brasileira de Atletismo dizendo que, se o Governo não 
bancasse os custos dessa atividade menor... Já não 
poderia bancar o GP Internacional de Atletismo, por-
que a Governadora não respondeu à Confederação 
em tempo hábil, e como tinha que entrar na agenda 
da Federação Internacional de Atletismo, foi para o 
Rio de Janeiro.

Só não perdemos essa, como eu diria, preliminar 
que vai acontecer no Pará porque a Bancada Federal 
do Estado entrou em contato, através do Senador Flexa 
Ribeiro, com o Presidente da Federação Internacional 
de Atletismo e disse: Presidente, se o Governo não der 
os recursos suficientes e necessários para fazer esse 
meeting no Pará, a Bancada Federal, através de emen-
da do esporte, vai fazer a alocação de recursos.

Estávamos nessa conversa com a Deputada El-
cione Barbalho e com o Deputado Paulo Rocha, que 
lamentava, naquela ocasião, e disse que iria entrar em 
contato com a Governadora não admitindo, Deputado 
Nilson Pinto, que ela não desse importância a mais um 
evento para o Estado do Pará.

Em face desse movimento, nesse mesmo dia, à 
noite, o Presidente retorna a ligação para o Senador 
Flexa Ribeiro dizendo que recebeu a confirmação do 
Governo do Estado e que iria patrocinar esse meeting 
de atletismo em Belém. Mas do PT e da Governadora 
Ana Júlia não esperamos vitórias, e sim apenas a mi-
nimização dos fracassos.

O Pará precisa voltar a brilhar, precisa resgatar 
sua dignidade e espaço de destaque no cenário na-
cional, precisa voltar a atrair turistas do mundo todo 
e ser novamente o Portal da Amazônia. O orgulho de 
ser paraense precisa voltar, e tenho certeza de que 
teremos isso em breve.

Por fim, quero citar, novamente, José Serra, em 
uma feliz frase que resume bem a situação não só do 
Brasil, mas também do Pará e dos desejos dos para-
enses:

O Brasil não tem dono. O Brasil pertence 
aos brasileiros que trabalham, aos brasileiros 
que estudam, aos brasileiros que querem su-
bir na vida, aos brasileiros que acreditam no 
esforço, aos brasileiros que não se deixam 
corromper, aos brasileiros que não toleram os 
malfeitos, aos brasileiros que não dispõem de 
uma “boquinha”, aos brasileiros que exigem éti-
ca na vida pública, porque são decentes, aos 
brasileiros que não contam com um partido ou 
com alguma maracutaia para subir na vida.

Quero parafrasear, Deputado Nilson Pinto, o nos-
so pré-candidato José Serra, colocando o Pará nessa 
citação. O Pará pertence aos paraenses, aos paraen-
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ses que estudam, aos paraenses que querem subir 
na vida, aos paraenses que acreditam no esforço, aos 
paraenses que não se deixam corromper, aos paraen-
ses que não toleram os malfeitos, aos paraenses que 
não dispõem de uma “boquinha”, aos paraenses que 
exigem ética na vida pública, porque são decentes, aos 
paraenses que não contam com um partido ou com 
alguma maracutaia para subir na vida.

A mensagem que levamos ao Pará, portanto, é 
essa. O Brasil pode mais e o Pará precisa, urgente-
mente, de mais ainda. Precisa sair do vermelho, pre-
cisa voltar a sorrir. Vamos tirar o Pará do vermelho e 
poder mais junto com o Brasil.

Sr. Presidente, peço que o pronunciamento feito 
no encontro do último sábado pelo pré-candidato José 
Serra seja transcrito na íntegra para constar dos Anais 
do Senado como um documento da maior importância 
para os novos tempos que virão proximamente para 
o nosso País e, com certeza absoluta, também para 
o nosso Pará.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I o e § 2°, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª será atendido na 
forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira, 
como orador inscrito.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, inicialmente, quero agradecer ao Senador 
Mão Santa. A vez era dele, para falar como Líder, mas 
ele permutou comigo.

Na verdade, não venho aqui para fazer um discur-
so, mas apenas um registro, um registro de luto.

A comunidade jurídica de Mato Grosso do Sul 
hoje teve uma perda. Faleceu, em Campo Grande, o 
Desembargador aposentado Nelson Mendes Fontoura, 
um homem que dedicou a sua vida não só às letras 
jurídicas, à atividade do Direito, um grande operador 
do Direito, como também à causa pública.

O Desembargador Nélson Fontoura começou 
sua carreira como Promotor de Justiça ainda no an-
tigo Estado de Mato Grosso, antes da sua divisão, e 
a concluiu como Procurador-Geral de Justiça de meu 
Estado, e, indicado pelo quinto constitucional, foi nome-
ado Desembargador, Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do meu Estado e, posteriormente, Presidente 
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Sempre dedicado ao Direito, agiu com muita 
equidade durante os seus julgamentos, constituiu uma 
legião de admiradores e de amigos e hoje deixa todos 
enlutados, dada a relação de amizade, dada a estima 
que conseguiu granjear.

Quero, aqui, neste momento, expressar o meu 
pesar – acredito que não apenas o meu, mas da Ban-
cada de Mato Grosso do Sul, aqui representada pela 
Senadora Marisa Serrano, pelo Senador Delcídio e por 
mim – a toda a sua família,

na pessoa de seus quatro filhos, Nelsinho, Ale-
xandre, Juliete e Alessandra, e na pessoa, sobretudo, 
de sua mulher, Maria Nice, que a sua família, que seus 
amigos sempre tratam por Nicinha. 

A esse ilustre advogado, cultor do Direito, a esse 
fazedor de justiça a nossa despedida, a despedida dos 
representantes de Mato Grosso do Sul no Senado Fe-
deral, a despedida do advogado que muitas vezes teve 
a oportunidade de operar com ele, de despachar com 
ele, de discutir com ele questões jurídicas.

Era este o registro, Sr. Presidente, que gostarí-
amos de fazer nesta noite, mas lembrando, antes de 
deixar esta tribuna, que, além de cultor do Direito, o 

Desembargador Nélson Mendes Fontoura foi também 
um Parlamentar, foi também um representante do povo 
na Assembleia Legislativa do antigo Mato Grosso. Por-
tanto, um homem que representou com esmero e com 
dedicação a causa pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Eu sugeriria a V. Exª, se me permite, formalizar 
um requerimento para que a Mesa possa dar prosse-
guimento na forma regimental e encaminhar à família 
enlutada pela perda dessa pessoa tão importante para 
o Estado de V. Exª, o Desembargador, por quem ex-
pressa um sentimento profundo dessa tribuna.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Fá-
lo-ei e, em alguns instantes, V. Exª estará recebendo 
o requerimento devidamente formalizado.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, pela 
Liderança do Partido Social Cristão – PSC.

V. Exª dispõe do tempo que desejar.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Senador Geovani Borges, que 
preside esta reunião de 13 de abril, Parlamentares da 
Casa, brasileiras e brasileiros que nos assistem aqui, 
no plenário do Senado da República, ou que nos acom-
panham pelo sistema de comunicação do Senado, a 
justiça, vamos dizer, é uma missão de toda a humani-
dade. Montaigne, um filósofo, disse que “a justiça é o 
pão de que mais a humanidade necessita”.

E tudo é baseado... Nós cristãos acreditamos 
em um Deus único; que Ele nos fez e que, quando 
escolheu um líder, Moisés, para libertar seu povo, Ele 
o chamou ao Monte Sinai – ou teria psicografado, o 
Moisés –, e sei que apareceram as primeiras leis. São 
os Dez Mandamentos da lei de Deus. O próprio Rui 
Barbosa ali está e, de muitos ensinamentos, um era 
marcante, de que só há uma salvação e um caminho: 
a lei e a Justiça.

E lembro-me do tempo em que eu estudava histó-
ria. O filósofo Aristóteles – discípulo de Platão, que nos 
ensinou o que Sócrates disse – disse mais ou menos o 
seguinte, que é muito bonito – está ouvindo Zezinho? 
Aristóteles disse: que a coroa da Justiça seja assim: 
ela brilhe muito mais do que as coroas dos reis e do 
que as coroas dos santos. Esse é o conceito.

Então, neste instante aqui, venho, como repre-
sentante do Piauí, fazer um apelo. Aqui está um docu-
mento produzido pelos líderes da Justiça no Piauí, o 
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Presidente da OAB, Sigifroi Moreno, e Willian Guima-
rães, Conselheiro Federal da OAB do Piauí.

Está aqui o prédio da Justiça Federal do Piauí. 
Este, Geovani Borges, é um prédio, uma construção 
moderna, mas quem conseguiu esse terreno, tendo 
essa visão de que a Justiça é o pão de que a huma-
nidade necessita, fui eu, quando Governador do Es-
tado. Desapropriei uma área e a entreguei para que 
a Justiça Federal fizesse essa construção, na qual 
distribuem justiça.

Há um trabalho para que haja uma expansão. E 
os líderes Sigifroi Moreno e Willian Guimarães hoje 
estiveram aqui – recebi também um telefonema de 
Carlos Brandão, que é um Juiz Federal extraordinário 
do Piauí –, reivindicando que fizéssemos este apelo, e 
vamos passá-lo aos responsáveis por essa ampliação 
da Justiça Federal no Brasil.

Essa necessidade não há só no meu Piauí, mas 
no Brasil todo. Então, estudaram o número de vagas, 
e vão criar 230 varas em todo o Brasil. E as lideran-
ças que fazem justiça no Piauí, preocupadas, pedem 
que nós, juntamente com o Senador Heráclito Fortes, 
com o Senador João Vicente – atendemos também um 
telefonema do ex-Prefeito da capital, Sílvio Mendes, 
que estava com esses juízes federais do Piauí –, rei-
vindiquemos, e vamos levar este pronunciamento ao 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o Mi-
nistro Cesar Asfor Rocha; ao Vice-Presidente, Ministro 
Ari Pargendler; ao Corregedor-Geral, que é o Ministro 
Francisco Falcão; e aos membros efetivos – Ministra 
Laurita Vaz, Ministro Luiz Fux, Desembargadores Fe-
derais Jirair Aram, Paulo Espírito Santo, Roberto Ha-
ddad, Vilson Darós e Luiz Alberto Gurgel –, para que 
atentem ao pleito do Piauí.

O Ministro Cesar Asfor Rocha, todo mundo sabe, 
essa figura brilhante que enriquece a Justiça do nosso 
Brasil, é cearense. Então, ao lado do Piauí, ele conhe-
ce as necessidades.

Nós queríamos, então, do Piauí... Eles fizeram um 
trabalho pormenorizado das necessidades, da serieda-
de, quanto ao número de habitantes, quanto a outros 
dados, à criação de cidades e, evidentemente, chega-
ram à conclusão do indicativo de carência de varas da 
Justiça Federal: o Piauí tem uma carência de 56. E, 
nessa divisão, não dá porque, evidentemente, tem que, 
vamos dizer, fazer uma comunhão, dividir esse grande 
pão que a humanidade precisa, que é a justiça.

Eles fazem um estudo pormenorizado das cida-
des. Inclusive, me toca muito de perto, porque tem um 
relatório até da minha cidade natal, que é Parnaíba, 
que não tem essa vara. Há um trabalho, falando o Pre-
feito José Hamilton, que acompanhou o Juiz Federal 
Sandro Helano Soares Santiago e sua equipe em vi-

sita ao prédio onde funcionará o posto avançado da 
Justiça Federal. Então, nós queremos nos associar à 
reivindicação do Prefeito da cidade de Parnaíba, como 
das outras.

Mas, no estudo, Geovani Borges, muito conscien-
cioso, vendo as necessidades e as dificuldades, eles 
chegam à conclusão, segundo o estudo, de que... Na di-
visão, eles previam 14, mas, numa precariedade dessa 
de distribuir esses 230 nos 27 Estados brasileiros, eles 
chegam à conclusão de que precisamos, no mínimo, 
de três varas na capital e quatro no interior. Essas do 
interior premiariam Parnaíba e outras cidades.

Então, nós aproveitamos esta oportunidade para, 
em nome dos Senadores do Piauí, fazermos essa 
reivindicação, depois de termos atendido tanto o Dr. 
Sigifroi Moreno, que é o Presidente da OAB, William 
Guimarães e outros juízes federais, que buscaram o 
ex-Prefeito da capital Sílvio Mendes. E ele nos telefo-
nou, mostrando as suas preocupações e a necessida-
de de atendimento da Justiça brasileira nessas novas 
etapas federais.

O estudo é bem feito, pormenorizado, foi feito com 
alta responsabilidade. Aí está o Geovani. Vou verificar 
até o Amapá. Segundo o índice indicativo de carência 
de Varas da Justiça Federal, seriam necessárias 15 
Varas. Eu não sei quantas vão ser, mas acontece que, 
nas perspectivas, era o minimum minimorum para o 
Piauí, Presidente.

Vamos passar este pronunciamento e entrar em 
contato com o Presidente, que é o César Asfor Ro-
cha, segundo o minimum minimorum dos que fazem 
justiça e lideram esse movimento, tanto da OAB, o 
seu Presidente Sigifroi Moreno, o Conselheiro Fiscal 
William Guimarães e os juízes federais lá. Nós neces-
sitaríamos de, no mínimo, sete Varas: três na capital 
e quatro no interior.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Senador Mão Santa, se V. Exª me permitir, até 
atropelando o Regimento Interno, eu queria me congra-
tular com V. Exª que aborda esse tema tão importante 
para o seu Estado, e eu não poderia deixar o Amapá 
de fora. Eu tenho de pegar uma carona do Piauí. Na 
sua visão, quando foi Governador lá do Piauí, quando 
construiu, deu a área para esse prédio tão...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Da Justiça 
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – ...operacional da Justiça Federal. Nós estamos 
agora construindo o nosso, lá no Amapá, com uma 
emenda do Senador Gilvam Borges, pois o Juiz Federal 
Dr. João Bosco esteve aqui, conseguiu sensibilizar a 
Bancada, e está praticamente com 70%, com recurso 
federal da Bancada Federal do Amapá, trabalhando 
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na direção da construção. Daí essas Varas que V. Exª 
se referiu, com dados estatísticos, de mais 15 Varas 
para o nosso Estado, que está crescendo assustado-
ramente.

Então, quero parabenizar V. Exª. Peço desculpas 
por ter interrompido o pronunciamento de improviso tão 
bem elaborado por V. Exª em cima de dados estatísticos, 
pela sensibilidade e visão que V. Exª tem da importância 
da atuação da Justiça em nosso País, principalmente 
no que diz respeito à Justiça Federal.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Então, um tra-
balho bem feito, com muita responsabilidade, dá o ín-
dice da carência de Varas na Justiça Federal. No Piauí, 
seriam 56. Já que o Geovani está aqui, no Amapá, se-
riam 15; e, no Ceará, pois está aqui este extraordiná-
rio Senador e o pleito vai principalmente para o nosso 
Ministro do Ceará, o Cesar, grande Cesar Asfor.

É o seguinte: o Ceará eu vou dizer qual era o ín-
dice dele, já em respeito aqui. Ceará, era uma carência 
de 46. O Piauí tem uma carência maior. E o número 
aproximado de Varas, sugerido pela aplicação indireta 
do ICVJF sobre as 230 Varas, seria de 14,25%. Mas o 
Piauí, as suas lideranças entendem – e aí passamos 
e, graças a Deus, está chegando aqui o Inácio Arruda 
– que queremos ver o apoio e a sensibilidade do nos-
so grande Ministro Cesar Asfor Rocha, não é? Então, 
eles vieram apelar que o minimum minimorum seriam 
7 Varas para o Piauí. Eu sei que é difícil distribuir todas, 
precisa... No próprio Ceará, a carência era de 46, não 
é? E a do Piauí seria 56 e 15. Mas nós acreditamos na 
sensibilidade. E queríamos ver este pronunciamento, 
que farei chegar às mãos do Ministro-Presidente, Ce-

sar Asfor Rocha, que é um pleito de todo o Piauí, do 
Piauí cristão, principalmente, que eu represento, porque 
eu sou Líder do Partido Social Cristão, Inácio Arruda. 
Jesus não tinha esse sistema de comunicação que 
nós temos. Ele tinha de subir as montanhas e bradar: 
“Bem aventurados os que têm fome e sede de justi-
ça, porque eles serão saciados.” Bem aventurados os 
perseguidos da Justiça, porque eles terão o reino dos 
céus.” E, mais ainda, quando se abre o Livro de Deus, 
diz: “Pedi e dar-se-vos-á”. Então, esse é o pedido do 
Piauí, que entende, como Montaigne disse: “A Justiça 
é o pão de que mais a humanidade precisa”.

Então, nós gostaríamos de ter a certeza de que 
o nosso Ministro Cesar Asfor Rocha vai atender esse 
pleito, que foi estudado com muita – vamos dizer – de-
dicação, seriedade dos que fazem justiça no Piauí.

O Presidente da OAB, Sigifroi Moreno, o Conse-
lheiro Fiscal, William Guimarães, o próprio ex-Prefeito 
de Teresina, Sílvio Mendes, com outros juízes federais 
me telefonaram fazendo esse pleito, sobre o qual con-
tatei já o Senador Heráclito Fortes e vou entrar em con-
tato com outro Senador do Piauí, para que possamos 
dar ao Piauí essa Justiça que significa muito.

Esse era o nosso pleito.
Agradecemos pelo tempo concedido.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÃO SANTA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Agradeço ao orador inscrito, o presidenciável 
Senador Mão Santa, a quem convido para assumir a 
Presidência, pois sou o próximo orador inscrito.

O Sr. Geovani Borges deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
próximo orador inscrito, Geovani Borges, é do PMDB e 
representa o Amapá. O último orador inscrito é o Líder 
do PCdoB, Inácio Arruda.

Eu quero que V. Exª também leve o nosso pleito, 
como irmão do Ceará, ao grande Ministro cearense, 
Cesar Asfor Rocha. Igual a ele, no Ceará, só teve Cló-
vis Bevilaqua e o piauiense que nós levamos para lá, 
Luís Correia, que teve duas filhas. 

Essas mulheres de raízes piauienses fizeram dois 
Governadores: Flávio Marcílio, da área de Direito In-
ternacional, que foi três vezes Presidente da Câmara 
Federal; e Virgílio Távora. Então, queremos que V. Exª 
se comprometa também em atender com este pão 
para o Piauí, que é a Justiça.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito bem, Senador Mão Santa, que engrandece 
este Senado como Senador atuante, culto, brilhante. 
V. Exª precisa ir ao Amapá, para poder consolidar a 
sua candidatura à Presidência ou à Vice-Presidência 
da República. O convite está formulado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os antigos 
Territórios federais do Amapá e de Roraima foram ele-
vados à condição de Estados pela Constituição Federal 
de 1988, da qual tive a honra de ser Constituinte. Dez 
anos mais tarde, quando da discussão e aprovação 
da Emenda Constitucional nº 19, da reforma adminis-
trativa, o Congresso Nacional cuidou de disciplinar a 
situação dos servidores públicos dos ex-Territórios. 
Assim, o art. 31 da mencionada emenda constitucio-
nal estabeleceu que:

Art. 31. Os servidores públicos federais da admi-
nistração direta e indireta, os servidores municipais e 
os integrantes da carreira policial militar dos ex-Terri-
tórios federais do Amapá e de Roraima, que compro-
vadamente encontravam-se no exercício regular de 
suas funções prestando serviços àqueles ex-Territórios 
na data em que foram transformados em Estados; os 
policiais militares que tenham sido admitidos por for-
ça de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os 
servidores civis nesses Estados com vínculo funcio-
nal já reconhecido pela União, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegurados os 
direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, 

vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças 
remuneratórias.

Esse dispositivo inserido no bojo da reforma ad-
ministrativa de 1998 constitui, evidentemente, medida 
justa e acertada. Com sua aprovação, os Senadores 
e Deputados Federais não apenas asseguraram um 
tratamento justo a uma parcela muito significativa dos 
servidores públicos do Estado do Amapá e de Rorai-
ma, como também garantiram um importante alívio 
para os cofres públicos das duas Unidades da Fede-
ração. Desse modo, viabilizaram que o Poder Público 
estadual direcionasse um maior volume de recursos 
ao atendimento das muitas necessidades das sofridas 
populações amapaense e roraimense.

Encontrada essa solução para os servidores 
públicos do Amapá e de Roraima, era natural que o 
Estado de Rondônia e os servidores desse, que tam-
bém é um ex-Território federal, buscassem isonomia de 
tratamento, demandando também serem transferidos 
para quadro da União.

Atenta a esse clamor, a ilustre Senadora Fáti-
ma Cleide, secundada por muitos outros Srs. Sena-
dores, apresentou em 2003 a proposta de emenda à 
Constituição que tomou o número 87 dispondo sobre 
o quadro de servidores civis e militares daquela uni-
dade federativa. Aperfeiçoada nesta Casa e também 
na egrégia Câmara dos Deputados, a iniciativa da Se-
nadora Fátima Cleide acabou por se transformar na 
Emenda Constitucional nº 60, promulgada no último 
dia 11 de novembro. 

A aprovação dessa emenda ao texto constitucional 
representou indiscutivelmente uma vitória maiúscula 
do povo rondoniense. Com ela, a situação jurídica dos 
servidores que prestaram serviço ao então território fe-
deral ficou disciplinada de forma bastante adequada. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como já 
mencionei, a iniciativa de oferecimento da PEC que veio 
a se transformar na Emenda Constitucional nº 60, de 
2009, ocorreu em grande medida sob a argumentação 
de que se impunha conceder ao Estado de Rondônia 
isonomia de tratamento em relação aos Estados do 
Amapá e de Roraima.

Haja vista que a situação dos servidores públicos 
rondonienses era em tudo similar à dos outros dois 
Estados, a qual fora equacionada mediante o disposto 
no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, 
foi também sob esse argumento que a iniciativa en-
controu amplo apoiamento em ambas as Casas do 
Congresso Nacional e acabou convertida em norma 
legal de hierarquia constitucional.

Ocorre, contudo, que a Emenda Constitucional nº 
60 acabou por contemplar uma redação aperfeiçoada 
em comparação com o art. 31 da Emenda Constitu-
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cional nº 19. Senão vejamos. A Emenda Constitucio-
nal nº 60, de 2009, estabeleceu, corretamente, que: 
os servidores 

Admitidos regularmente nos quadros do 
Estado de Rondônia até a data de posse do 
primeiro Governador eleito, em 15 de março 
de 1987, constituirão, mediante opção, quadro 
em extinção da administração federal, asse-
gurados os direitos e as vantagens a eles ine-
rentes, vedado o pagamento, a qualquer título, 
de diferenças remuneratórias.

Já o citado art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998, apenas concedeu esse direito dos servidores 
aos servidores dos ex-Territórios federais do Amapá e 
de Roraima que comprovadamente encontravam-se no 
exercício regular de suas funções, prestando serviços 
àqueles ex-Territórios na data em que foram transfor-
mados em Estados.

Como se pode ver, não restaram abrigados pelo 
dispositivo da norma recém-transcrita os servidores 
que foram admitidos no serviço público do Amapá e 
de Roraima no período entre a criação dos novos Es-
tados pela Constituição de 5 de outubro de 1988 e a 
sua efetiva instalação, com a posse dos primeiros Go-
vernadores eleitos, em 1º de janeiro de 1991.

Ora, se foi o reclamo de isonomia com a situa-
ção de que desfrutávamos os Estados do Amapá e de 
Roraima que justificou a aprovação da Emenda Cons-
titucional nº 60, em benefício do Estado de Rondônia, 
o mesmo argumento tem de servir, agora, para que 
procedamos à necessária correção no texto da Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998, de forma a não prejudi-
car os Estados do Amapá e de Roraima e a assegurar 
os direitos do seu povo. Não faz qualquer sentido que 
permaneçam no limbo os servidores admitidos nos 
dois Estados no período entre a sua criação e a sua 
efetiva instalação.

É por isso, Sr. Presidente, que apresentei à Casa, 
na semana passada, com o apoio de mais de 26 Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, a Proposta de Emenda à 
Constituição que tomou o número 4, de 2010, dispondo 
sobre o quadro de servidores civis e militares dos ex-
Territórios federais do Amapá e de Roraima. 

Conforme a iniciativa de minha autoria, o caput 
do artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 
de junho de 1998, passará a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 31. Os servidores públicos federais da 
administração direta e indireta, os servidores 
municipais e os integrantes da carreira policial 
militar dos ex-Territórios federais do Amapá e 
de Roraima, que comprovadamente encontra-

vam-se no exercício regular de suas funções 
prestando serviços àqueles ex-Territórios na 
data em que foram transformados em Estados; 
os policiais militares que tenham sido admitidos 
por força de lei federal, custeados pela União; 
os servidores civis nesses Estados com vínculo 
funcional já reconhecido pela União; e, ainda, 
mediante opção, os servidores e os policiais 
militares admitidos regularmente nos quadros 
dos Estados do Amapá e de Roraima até a data 
de posse do primeiro Governador eleito, em 
1º de janeiro de 1991, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegura-
dos os direitos e vantagens inerentes aos seus 
servidores, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias.

Portanto, aprovada essa PEC, ficará bem definida 
também a situação dos servidores admitidos no período 
entre a criação dos Estados do Amapá e de Roraima 
e a sua efetiva instalação, garantida perfeita isonomia 
com a situação assegurada ao Estado de Rondônia 
pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a proposta 
de emenda à Constituição que submeti à consideração 
deste Plenário na semana passada busca introduzir 
uma pequena correção no texto da Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998, com base num princípio basilar 
do sistema federativo, que é a igualdade de direitos 
entre os Estados que compõem a Federação. Por ser 
medida de cristalina justiça aos Estados do Amapá e 
de Roraima, estou seguro de que contarei com o apoio 
de todos os meus eminentes Pares nesta Casa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a bondade de V. Exª em me proporcio-

nar o tempo necessário para concluir meu pronuncia-
mento, Senador Mão Santa.

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

– Convidamos agora, como Líder, Inácio Arruda, do 
PCdoB, este Partido extraordinário plantado aqui por 
Amazonas – o grande líder, não é? João Amazonas.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
João Amazonas, nossa maior liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
V. Exª ficou no lugar do João Amazonas. E, no Piauí, 
ele é um Partido muito consolidado. O Osmar Júnior 
é o seu líder.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – E te-
mos lá também o nosso João.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
João Cláudio. Se ele se candidatasse, se V. Exª con-
seguisse que ele fosse o meu vice, eu me lançaria 
amanhã Governador.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – V. Exª sabe que as 
conversações vão até junho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 13 de abril 
é o dia em que Fortaleza foi elevada à condição de 
cidade. Hoje é um dia de festa na capital cearense, 
terra do sol e da luz.

Fortaleza ganhou um apelido carinhoso: a loira 
desposada do sol. O seu hino, letra de Gustavo Bar-
roso, também parlamentar, intelectual, homem muito 
conservador, é muito bonita:

Fortaleza, Fortaleza,
Terra do sol e do mar
Fortaleza, Fortaleza,
Sempre havemos de te amar
A letra é de Gustavo Barroso e a música é de 

Antônio Gondim, de uma família também de muitos 
músicos e cantores e cantoras.

Essa cidade nasceu ali, às margens do riacho 
Pajeú, cortada por três rios – rio Cocó, rio Marangua-
pinho e rio Ceará. Esses três rios formam um con-
junto também grande. As suas bacias cobrem todo o 
território da nossa cidade, uma cidade pequenina que 
nasceu ali, em torno do Forte de Nossa Senhora de 
Assunção, e que cresceu de forma vertiginosa. Para 
se ter uma ideia, em 1970, a nossa cidade tinha uma 
população que não chegava a 500 mil habitantes; hoje 
Fortaleza tem uma população superior a 2,5 milhões 
de habitantes. Contudo, é uma bela cidade de praias 
maravilhosas, de águas quentes o dia inteiro e de uma 
hospitalidade também extraordinária, de um povo que 
acolhe todos, recebe todos, os que vêm de outros Es-
tados, os que vêm do exterior, os que vêm do nosso 
interior, do interior cearense. A nossa primeira grande 
saga, digamos assim, dos cearenses, foi para o norte 
do nosso País, especialmente no Ceará, porque o nos-
so território, além de sofrer com as longas estiagens, 
está em cima de um cristalino que aflora 80% do seu 
território. Então, as condições são inóspitas. O José 
Nery é lá do grande interior cearense, Minerolândia, um 
distritozinho de Pedra Branca muito simpático, numa 
dessas áreas inóspitas do nosso sertão cearense. Lá 
nasceu José Nery. Ele é bravo assim porque foi tem-
perado naquele calor causticante da nossa região do 
Nordeste setentrional, onde os homens e mulheres 
têm que ser muito valentes para sobreviver àquelas 
condições.

Hoje, ao completar 284 anos, nós podemos falar 
dessa saga cearense, primeiro para o norte, procuran-
do água – rio Parnaíba, os rios do interior maranhen-
se, Balsas, Tocantins –, e fomos entrando pelo Pará e 
ocupamos, tudo, Altamira, Marabá. Aquilo tudo foi ocu-
pado por cearenses; eram as entradas e bandeiras do 

Ceará, digamos assim. E fomos para Roraima, fomos 
para o Amapá, chegamos ao Acre, ao Amazonas. De-
pois, a borracha, que atraiu milhares e milhares, levas 
e levas de cearenses e de nordestinos em geral. Mas 
os cearenses tinham aquelas situações mais difíceis. 
Então, eram mais facilmente conduzidos na busca da 
água e também da produção.

Depois o sul e o sudeste, com a industrialização, 
que puxou os nordestinos. Talvez a última grande saída 
tenha sido Brasília. Hoje tivemos uma sessão de ho-
menagem, embora seu aniversário seja dia 21. Então, 
também aproveitamos para dar os parabéns pelos 50 
anos da cidade de Brasília. Muitos cearenses estão 
aqui também, nesta saga da construção de Brasília, 
José Nery. Vieram de lá para cá nesse sonho da cons-
trução da cidade e para terem um emprego na cons-
trução civil daquela época. Uma boa parte aqui ficou 
e construiu não só a cidade fisicamente, seus prédios, 
a Esplanada dos Ministérios, todos esses prédios do 
genial Oscar Niemeyer da grande obra de Lúcio Costa, 
como também ficou na cidade para viver, criar seus 
filhos. Lembro-me de que o recorde de natalidade é de 
uma cearense e de um cearense. Foram os que mais 
tiveram filhos na cidade de Brasília, com dezenas de 
netos e bisnetos. É uma multidão de gente. Daria uma 
boa passeata só aquela família de cearenses.

A construção da riqueza de Brasília também está 
ligada, em boa parte, aos cearenses. Não quero citar 
aqui o nome de muitos construtores, porque se citar 
um e não citar o outro, vai dar uma confusão que não 
tem tamanho.

O comando da maior cadeia de jornais que se 
assentou em Brasília, os Diários e Associados, foi di-
rigida, durante muitos anos, por Paulo Cabral e Ary 
Cunha, essa dupla, basicamente. Ary Cunha está aí 
para contar a história dessa saga do povo cearense. 

Nós temos dezenas de jornalistas que migraram 
do Ceará para a capital e do Rio de Janeiro para Brasí-
lia. São as grandes sagas. Eu cito assim um destacado 
decano de todos, Lustosa da Costa, extraordinário, ele 
que é de uma família praticamente de escritores e jor-
nalistas. Ele é, digamos assim, o decano.

Depois dessa grande e última saga, o destino 
dos cearenses passou a ser a cidade de Fortaleza. E 
aquela infraestrutura dos anos setenta teve que rece-
ber milhares, milhares e milhares de cearenses, em 
grandes períodos de estiagem. Eu lembro a última es-
tiagem que atravessamos, que percorreu o início dos 
anos oitenta. Foi uma situação muito difícil, muitas lutas 
do povo que vinha do interior do Ceará, procurando um 
pedaço de chão para morar. E é nesse período que o 
povo do sertão, o povo do interior, basicamente, ocupa 
várias áreas da cidade. E áreas que antes eram o leito 
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da bacia hidrográfica do Maranguapinho, do Cocó e do 
rio Ceará se transformaram em local de moradia.

E olha a situação: o povo simples e pobre do in-
terior vinha e ocupava o berço dos rios, mas o Poder 
Público também o fez. Eu digo que o maior conjunto 
habitacional, na época, da América Latina era o Con-
junto Ceará, construído em Fortaleza, dentro da bacia 
do Maranguapinho, dentro d’água praticamente. Cons-
truído pelo Poder Público, que desapropriou aquelas 
terras e construiu aquele conjunto habitacional numa 
área exatamente de risco. E depois, para dragar tudo 
aquilo, o custo é enorme. Então, tínhamos que investir 
milhões e milhões de reais para fazer toda a dragagem 
daquele que é o maior conjunto e, hoje, uma cidade 
dentro de Fortaleza, que é o Conjunto Ceará.

Nós poderíamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, destacar os movimentos extraordinários que 
essa cidade teve depois do período das nossas grandes 
sagas, mas tivemos outros momentos grandiosos. For-
taleza é a terra do Dragão do Mar ou Chico da Matilde, 
quando o negro e um conjunto de mulheres – entre elas, 
Francisca Matilde, Maria Tomás e Francisca Clotilde 
e tantas outras – se organizaram em torno do Dragão 
do Mar e disseram: “Em Fortaleza, não desembarcam 
mais escravos”.

Depois, nós assistimos a um movimento literário 
também extraordinário, precursor da Semana de Arte 
Moderna, no século XIX, puxado por Antônio Sales e 
outros, que foi a Padaria Espiritual. Era um grupo li-
terário que resolveu e sedimentou-se, dizendo: “Nós 
vamos cultivar a nossa língua, a nossa natividade, o 
nosso povo, o nosso pão. O pão que nós temos aqui é 
o pão de milho, é o da farinha de mandioca. É daí que 
vem o nosso pão”. Por isso, a padaria trabalha com 
essa massa, trabalha com esse produto. É a mandio-
ca, é o milho, é a natividade, a cultura e a expressão 
do povo cearense, mas do povo brasileiro. Então, isso 
é precursor da Semana de Arte Moderna, movimento 
literário espetacular.

Nós poderíamos citar muitos outros grandes mo-
vimentos que resultaram na criação da Academia Ce-
arense de Letras, do Instituto do Ceará. Vieram todos 
dessa movimentação da Padaria Espiritual.

Então, a cidade foi se constituindo, avançando, 
crescendo. E, nesses últimos 30 a 40 anos, ela pas-
sou a ser o centro da atenção do cearense. Antes, a 
gente partia para qualquer lugar, pelo mundo afora. 
Não há canto do mundo que não tenha cearense. Mas 
por essa realidade. Não porque os cearenses dese-
jassem. Puxa vida!

Eu examinava há pouco... Há uma pesquisa feita 
no Ceará por um instituto que diz que 83% dos cearen-
ses não querem sair do Ceará. Mas uma boa parte tem 

que sair do Ceará, porque a realidade impôs a nossa 
saga, o nosso êxodo pelo mundo afora.

E quantos homens ilustres do Pará, de Rorai-
ma, do Amapá, do Amazonas, do Acre, do Maranhão 
saíram ali do Ceará. E tantos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo.

Então, Sr. Presidente, ao comemorar esta data 
de todos os cearenses, porque o aniversário de For-
taleza diz respeito a todos nós, eu destaco também 
essa situação da realidade. Nós avançamos. A vida, 
digamos, melhorou na cidade de Fortaleza, melhorou 
para nós, que tínhamos essa situação paradoxal de 
vivermos em um Estado em que os longos períodos 
de estiagem... Ao se falar em seca, no Rio Grande do 
Sul, sempre se imagina seca com algo parecido com 
três meses ou dois sem chuva. No Sudeste, a mesma 
coisa. Na Região Norte, tem-se dois períodos de chu-
va, na verdade, e as secas têm de ser ou são muito 
curtas, os períodos de estiagem são muito curtos. Mas, 
nessa região do chamado Nordeste Setentrional, as 
estiagens duram, às vezes, três anos. Oito meses é 
regular, situação regular. Não chove há oito meses, ou 
há noves meses. E seca é quando passou o ano todo 
sem chover, entrou no segundo ano, e pode alcançar 
o terceiro ano sem chover. Isso é que é seca; isso é 
que é seca. E era essa seca que matava os animais 
e matava o povo.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Geovani Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB - 
AP) – Se V. Exª me permitir uma pequena intervenção 
no seu pronunciamento...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Pois sim.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) –...apesar de não ser bem regimental, não que-
rendo atropelar, muito pelo contrário, só lhe dando 
um testemunho. Eu nasci no meu querido Estado do 
Amapá, no interior do Amapá, na cidade de Mazagão, 
mas meus pais vieram do Nordeste, lá do Rio Grande 
do Norte, vizinho com o Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
E Santana, praticamente podemos dizer, é uma terra 
de cearenses lá no Amapá.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – É mesmo. No Amapá. É, está certo. V. Exª está 
bem informado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Nós conhecemos, porque os cearenses estão rodando 
por aí. E chegam dizendo: “Nós somos dali”.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Aliás, no planeta.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Rodando pelo planeta inteiro.

Então, a situação, digamos assim, melhorou nos 
últimos anos.

Eu falava do paradoxo de você viver na seca, mas, 
ao mesmo tempo, quando chove, termos problemas 
cruciais. Veja o problema do Nordeste e das grandes 
cidades brasileiras. Sem a infraestrutura adequada, sem 
drenar os rios, os riachos, sem ocupar adequadamente 
o solo, sem haver um desenvolvimento equilibrado do 
solo, sem entender a força da natureza, a força gigante 
da natureza, o homem foi ocupando lagoas, riachos, 
etc. Então, você tem períodos de chuvas que levam 
Fortaleza a inundações terríveis.

E agora, fruto de um trabalho conjunto que nas-
ceu ainda nas mãos de uma figura também extraordi-
nária chamada João Parente, a quem eu homenageio 
neste meu pronunciamento... Ele começou a trabalhar 
um projeto para dragar os rios de Fortaleza, fazer um 
trabalho de macrodrenagem em Fortaleza e na região 
metropolitana. Pois esse trabalho que nós preparamos, 
inclusive o seu projeto básico – até os primeiros proje-
tos de engenharia nós trabalhamos –, entregamos ao 
Governador Cid Gomes, que, já eleito em 2006, en-
tregou para o Lula. Esse projeto foi, talvez, o primeiro 
programa do PAC no Estado do Ceará: a obra de ma-
crodrenagem do rio Maranguapinho, do rio Cocó e do 
rio Ceará – uma obra de R$398 milhões. Considero que 
os investimentos todos vão somar mais de R$500 mi-
lhões. Vão atender 24,2 mil famílias e, no conjunto, vão 
impactar 350 mil moradores. Sendo que só aí, nessa 
região, nós vamos tratar de 9 mil unidades habitacio-
nais que vão ser construídas para retirar as pessoas 
das áreas de risco, de dentro dos leitos dos rios, por-
que não é lugar de o povo morar, não é adequado. Mas 
que o povo, nas dificuldades, na tragédia social, não 
tinha opção: foi morar dentro dos rios. Então, agora, 
nós estamos nessa obra extraordinária. 

Retomou-se um projeto significativo, para que se 
tenha uma mobilidade mais adequada dentro da sua 
cidade, que é exatamente a construção do metrô. Uma 
cidade que alcança uma população de 2,5 milhões 
habitantes não pode deixar de ter um transporte de 
massa de grande qualidade e de grande envergadura, 
e esse transporte é o trem. E, sem trem, essas gran-
des cidades vão viver de forma caótica. Basta olhar 
as grandes cidades do mundo. Elas passaram a ter 
metrô no final do século XIX, início do século XX. Os 
grandes metrôs foram construídos nessa época. Paris, 
Moscou, Londres, esse povo todo, Nova York, grandes 

cidades alemãs, essas grandes cidades desse porte, 
bem menores, já tinham metrô.

Só agora nós estamos concluindo a primeira etapa 
do nosso metrô dentro de Fortaleza, também um obra 
que é conduzida pelo Governo do Estado, mas finan-
ciada pelo Governo Federal basicamente. Está dentro 
do Plano de Aceleração do Crescimento. 

Ali se estendeu todo o projeto de saúde. Esta-
mos fazendo também um trabalho chamado Transfor, 
conduzido pela Prefeitura de Fortaleza. Começou na 
administração anterior, de Juraci Magalhães, mas está 
sendo materializado na administração de Luizianne 
Lins, que é ampliar aqueles corredores da cidade, dar 
melhores condições a esses corredores, dar uma vi-
são arquitetônica para aquilo, para que a cidade possa 
ter o porte que seu povo merece, que 2,5 milhões de 
pessoas merecem na nossa cidade. 

No início, as favelas no Brasil eram pequenas, e 
o Pirambu, no Ceará, era considerada uma das maio-
res favelas do Brasil. Estava ali colado dentro da área 
central da cidade. Era a cidade dos trabalhadores, dos 
operários o Pirambu. E o Pirambu, que era dos operá-
rios e trabalhadores, era também um celeiro cultural. 
Muitos artistas espetaculares. Chico da Silva, um dos 
maiores artistas plásticos do Brasil, é um artista que 
veio do Acre, nasceu no Acre e veio parar no Pirambu, 
de onde se transformou num grande artista plástico do 
Brasil. Ali hoje se faz um grande projeto chamado Vila 
do Mar. É um projeto de urbanização, criando uma via 
para deixar o mar ser apreciado pelo povo simples, 
pelo povo pobre da cidade que ainda mora ali, que 
trabalha, que ajudou a construir a riqueza, para que 
ele não seja retirado dali. Vamos urbanizar ali, vamos 
dar condições dignas e boas para o povo do Pirambu 
poder olhar e admirar aquela beleza fantástica do mar. 
Segundo José de Alencar, Iracema saía da cidade, 
a 320 quilômetros de Fortaleza, e vinha a Fortaleza 
para namorar, tomar banho na Lagoa de Messejana e 
apreciar o mar. Então, o povo simples, pobre e humilde 
da cidade, que ganha a vida com o suor do seu rosto, 
tem direito também àquela imagem fantástica da nossa 
praia, da nossa beira-mar. Ali, está sendo feito um tra-
balho incrível, que vai cobrir 5,5 quilômetros do litoral, 
da nossa costa. É um trabalho espetacular.

Estamos nos preparando para receber, na cidade 
de Fortaleza, um dos maiores eventos para o nosso 
povo, que é a Copa do Mundo. Fortaleza vai sediar 
uma das chaves, e espero que também uma etapa 
seguinte da Copa do Mundo, o que está sendo dis-
cutido ainda. Estamos nos preparando: o Governo do 
Estado, preparando o Castelão, e a Prefeitura de For-
taleza, preparando o Presidente Vargas. São os dois 
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estádios que vão servir de espaço para a realização 
da Copa do Mundo em nossa cidade.

Estamos num esforço extraordinário, também 
dentro do PAC, recuperando áreas de risco. Cito uma 
das áreas de risco dentro de um riacho, chamado 
riacho Tauape, que vai da Bacia do Rio Cocó... Ali, 
muito antigamente, quando se construiu o quartel da 
base aérea da Aeronáutica, em parte de um terreno 
da Prefeitura, do qual, depois, a Aeronáutica quase 
se apropriou, digamos assim, legitimando-se como 
proprietária para o futuro, ali, vizinha, nasceu uma pe-
quena comunidade nas margens do trilho. Estava aqui 
o quartel da Aeronáutica, estava aqui o trilho que ia 
para o Porto do Mucuripe, e aquele espaço foi ocupa-
do por uma pequena comunidade que, ao longo dos 
anos, passou a ser chamada de Comunidade Maravi-
lha. Só que a Comunidade Maravilha cresceu bastante 
e transformou-se numa favela às margens do riacho 
Tauape. Quando o riacho sobe, inunda toda aquela 
área, o que cria um problema gravíssimo. Essa favela, 
que era a Favela Maravilha, agora transformou-se, com 
a construção de 606 casas, numa comunidade – diga-
mos assim – verdadeiramente maravilha, onde o povo 
tem casa digna, a área está urbanizada, há espaço 
para o esporte, para o lazer, para a escola. Tudo isso 
dentro do Plano de Aceleração do Crescimento, num 
investimento de R$19,9 milhões. Cito-a como exemplo 
porque tivemos que enfrentar muitos problemas na ci-
dade, já que as áreas de risco eram muito grandes e 
chegavam a 150. Hoje, ainda há 96 áreas de risco na 
cidade de Fortaleza. Todas estão indicadas, sabemos 
onde se encontram, e os gestores têm sempre que 
estar de olho e tomando providência para que, numa 
situação de dificuldade, não tenhamos que dizer que 
sabíamos e não tomamos conta direito da realidade 
do nosso povo.

Então, ao cumprimentar a nossa Prefeita Luzian-
ne Lins, o nosso Governador Cid Gomes, a população 
do nosso Estado e do nosso Município de Fortaleza, 
eu o faço remetendo para o futuro, olhando para o 
futuro. É uma população gigantesca – 2,5 milhões 
de habitantes – para as condições da cidade de For-
taleza, que tem a maior densidade demográfica do 
Brasil, meu caro Presidente, e tem também a maior 
concentração da renda. Então, nós temos a maior 
densidade demográfica, num território considerado 
relativamente pequeno para a população. Foi isto que 
nos tornou a maior densidade demográfica do Brasil: 
o território é pequeno para 2,5 milhões de habitantes. 
Três rios cortam aquela cidade, que precisa ser cui-
dada com um carinho muito especial. É uma cidade 
relativamente plana, tem regiões de dunas, tem áreas 
de manguezais, que são a nossa riqueza ao mesmo 

tempo. Então, preservar aquilo preserva a riqueza da 
cidade, preservar as dunas preserva a riqueza da ci-
dade. Saber cuidar bem desta realidade é que torna 
Fortaleza uma cidade agradável de se viver mesmo 
em condições inóspitas no conjunto do Estado pelas 
condições climáticas, as longas secas. E são inóspitas 
em Fortaleza pela condição da concentração brutal 
da riqueza. Então, há uma brutalidade ainda para ser 
resolvida na nossa cidade. 

Tenho muita expectativa com os investimentos 
grandiosos na cidade e fora, na região metropolitana, 
porque ajudam as cidades vizinhas a se manterem 
naquele local, a não precisarem migrar para Forta-
leza ou para outras regiões do Brasil. Então a nossa 
expectativa é para a frente, olhando adiante, partindo 
deste espaço que Lula está nos deixando. Grande 
parte dos problemas cruciais que nós vivenciamos foi 
a explosão demográfica da cidade de Fortaleza num 
período de estagnação.

Passamos o período da quebradeira do final da 
ditadura militar e os governos que se seguiram na Nova 
República; depois a estagnação do chamado neolibe-
ralismo nas mãos do Governo Fernando Henrique – foi 
durante todo o seu Governo que o Brasil quebrou vá-
rias vezes, não quebrou só uma vez; vivia aqui o FMI 
para tudo quanto é lado, dando ordem no nosso País. 
Durante este período do Lula, nós conseguimos nos 
livrar do FMI; agora somos credores do FMI. O FMI já 
deve ao Brasil. Eu considero que nós devemos partir 
deste ponto em que Lula está nos deixando para avan-
çar, para avançar mais. E nós temos, sim, condições 
de avançar mais. As condições estão dadas. 

Imaginem esta obra de dragagem de Fortaleza, 
de toda a região metropolitana, o que isso vai signi-
ficar de melhorias para nossa cidade! As habitações 
que hoje estão sendo construídas dentro do programa 
Minha Casa, Minha Vida. Então o trabalho e o esforço 
conjugados. A ampliação das escolas, das creches. 
Há um movimento muito grande do Poder Público. E 
associe-se a esse movimento – se nós continuarmos 
cuidando da nossa infraestrutura, porque governo tem 
que cuidar disso – o setor empreendedor da cidade, 
porque também o sentimento do povo é este, de em-
preendedor, ele quer trabalhar, ele quer se dedicar a 
construir a riqueza da cidade. Toda a área de serviço 
da cidade de Fortaleza, toda esta área de turismo será 
beneficiada. E esses setores são os grandes geradores 
de emprego da nossa cidade, da cidade de Fortaleza. 
Digamos que o nosso parque industrial em Fortaleza 
foi se reduzindo, foi diminuindo, foi se espalhando pelo 
Estado do Ceará, pela região metropolitana. Isso é 
importante. Fortaleza está se transformando na gran-
de cidade de serviços, na grande cidade do turismo; 
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e esse movimento turístico e de serviço, eles ocupam 
grande parte da nossa população. Se nós cuidamos 
da infraestrutura, se os nossos governos cuidam de 
governar corretamente, a cidade melhora, a cidade ga-
nha qualidade, e o povo se alegra e pode cantar com 
muito mais força porque somos, sim, a terra do sol e 
do mar e nós haveremos sempre de te amar, Fortale-
za. Acho que esse é o sentimento de todos da nossa 
cidade, dos que a conhecem, dos que a visitam e que 
sempre querem voltar àquela cidade. 

Sr. Presidente, eu quero registrar, no dia em que 
o Congresso Nacional, na Casa da representação dos 
Estados e dos Municípios – porque os Municípios são 
entes federados – homenageou a nossa capital, esta 
construção também de homens extraordinários: Lú-
cio Costa, Oscar Niemeyer, juntamente com Jusce-
lino Kubitscheck, na sua visão de futuro espetacular, 
comandando um conjunto gigantesco de brasileiros, 
entre eles milhares de cearenses, neste dia da home-
nagem à capital, da homenagem a Brasília – quando 
também se homenageou Tiradentes – eu não poderia 
deixar de homenagear também Tancredo Neves, que 
nos deixou que nos deixou há 25 anos, depois tam-
bém de um movimento épico, que foi a sua eleição no 
Colégio Eleitoral, neste dia de grande homenagem a 
essa cidade, também aproveito para marcar a pas-
sagem dos 284 anos da cidade de Fortaleza, a loira 
desposada do sol.

Meu caro José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Inácio 

Arruda, de forma muito breve, quero cumprimentá-lo 
pelo pronunciamento em que registrou de forma muito 
peculiar a história e a luta do povo cearense, especial-
mente de Fortaleza, que hoje celebra 284 anos de sua 
elevação à categoria de cidade. E ao fazer referência 
à história, à saga do cearense na construção do pró-
prio Estado do Ceará e também à presença dos cea-
renses nas diversas regiões do Brasil, sem dúvida V. 
Exª homenageia o povo lutador, do qual V. Exª é um 
dos grandes exemplos por sua força e capacidade de 
interpretar o sentimento e de estar junto ao povo do 
Ceará ao longo de décadas, fazendo a luta política 
pela construção de um Brasil melhor , de um Ceará 
melhor, de uma Fortaleza melhor. E a Fortaleza que 
V. Exª tanto se esmera em reconhecer, em homena-
gear é a mesma que V. Exª cotidianamente, ao longo 
de muitos anos, exerce com maestria a representação 
política dos setores populares desde quando Vereador 
de Fortaleza, quando Deputado Estadual, Deputado 
Federal e Senador da República. V. Exª fala da luta do 
povo de fortaleza, dos bairros populares, da luta por 
moradia, da luta por reforma urbana, que constitui 
um capítulo especial da sua atuação. Ao falar da sua 

cidade, com certeza V. Exª merece também receber 
uma palavra de reconhecimento e de elogio à sua 
capacidade de luta para transformar desigualdades, 
dificuldades, desafios em conquistas para o povo do 
Ceará, especialmente para o povo do Fortaleza. En-
tão, quando V. Exª homenageia Fortaleza pelos seus 
284 anos de elevação à categoria de cidade e conta 
um pouco dessa rica história, V. Exª é na verdade um 
dos partícipes mais ativo da construção daquilo que o 
povo de fortaleza almeja, luta, espera e constrói com 
seu esforço, com sua luta por uma cidade melhor. Por-
tanto, parabéns a V. Exª por essa memória e por esse 
registro histórico da Capital cearense. Em todas essas 
conquistas que V. Exª acaba de mencionar, em muitas 
delas V. Exª é parte muito presente e muito proativa na 
construção daquilo que o povo quer dos seus repre-
sentantes. Como representante não só de Fortaleza, 
mas também do Ceará, V. Exª presta aqui uma home-
nagem muito significativa ao povo e aos cearenses em 
geral. Parabéns a V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Agradeço a V. Exª. Sei que sempre ali, no Pará, está 
em contato com o povo do Ceará e com o povo de For-
taleza. V. Exª, mesmo distante, está sempre olhando 
para sua Mineirolândia, para sua Pedra Branca, para o 
povo daquele sertão, para Independência, para Crateús, 
para Quiterianópolis, que V. Exª conhece muito bem. 
Então, agradeço a ilustrada participação de V. Exª, as 
informações, e concluo – Santa Quitéria, não é, Zezi-
nho? Lá também do sertão cearense, terra do urânio, 
fosfato, de riqueza – agradecendo, Sr. Presidente, esta 
oportunidade de podermos contar brevemente um pou-
quinho da história dessa cidade de 284 anos. 

Parabéns, Fortaleza, por essa longa vida e que 
possamos-te ajudar a dar dias muito bons para o nos-
so povo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Parabéns, Senador Inácio Arruda, pelo brilhante 
pronunciamento, pela sensibilidade, por um pouco de 
poesia também.

Vamos agora convidar para falar, como orador 
inscrito, o nosso querido Senador José Nery.

V. Exª dispõe do tempo que desejar, Senador.
Em seguida, usará da palavra o Senador Delcídio 

Amaral, do Mato Grosso do Sul.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Geovani Borges, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro registrar aqui no plenário três das várias atividades 
que acompanhei no meu Estado, Pará, neste fim de 
semana. E começo, Senador Delcídio Amaral, a falar 
de um evento ocorrido no Município de Abaetetuba, 
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Município em que V. Exª morou e residiu quando tra-
balhava na Eletronorte, lá na região.

Abaetetuba realizou, no último fim de semana, 
uma importante exposição cultural, um Festival do Mi-
riti, algo que valoriza a cultura regional, a criatividade 
e a alma amazônida.

Desde a sexta-feira até domingo, dezenas de 
artesãos, com muita maestria, constroem, elaboram, 
criam o artesanato e os brinquedos de Miriti, históri-
cos, porque partícipes, há muitos anos, da procissão 
do Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro 
em Belém do Pará.

O brinquedo de Miriti, oriundo da criatividade do 
povo ribeirinho da cidade e do Município de Abaete-
tuba, conseguiu, mais uma vez, atrair ao Festival, que 
ocorreu no final de semana, centenas de pessoas não 
só do Município, mas também da região do baixo To-
cantins e da capital Belém do Pará. As pessoas para 
lá se dirigiram para participar daquele evento cultural 
que, sem dúvida, em sua sétima edição, foi coroado 
de êxito pela forma como os organizadores, em espe-
cial a Associação dos Artesãos de Miriti e a Miritong, 
com o apoio da Associação Comercial de Abaetetu-
ba, da Câmara de Diretores Logistas, do Sebrae, da 
Prefeitura e de várias outras entidades sociais e de 
movimentos populares de Abaetetuba, conseguiram, 
mais uma vez, mostrar a arte, o artesanato e a cultura 
paraense, abaetetubense, ribeirinha, que se expressa 
na forma daquelas esculturas retratando a própria re-
alidade em que vivem os amazônidas e os ribeirinhos, 
em particular.

Esse evento, a Exposição de Brinquedos de Miriti, 
ocorrido em Abaetetuba, nós queremos e vamos trazer 
para uma exposição aqui no Senado Federal, de 14 a 
22 de junho de 2010. É uma forma de mostrar para o 
Brasil aquilo que revela, na simplicidade daqueles ob-
jetos fabricados, esculpidos pelos artesãos, a beleza, 
a riqueza da cultura e da alma paraense.

Também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero fazer referência a um outro evento, ocorrido no 
último domingo, que une uma das paixões do povo 
brasileiro, do povo paraense em particular, no caso o 
futebol, à luta contra o trabalho escravo.

No último domingo, a luta contra o trabalho es-
cravo ganhou a adesão da Federação Paraense de 
Futebol e de dois dos principais clubes do nosso Es-
tado, Remo e Paysandu, que, num certame de muita 
animação, de muita vibração do povo, dos torcedores, 
que compareceram ao Estádio do Mangueirão e ali, 
com o apoio da Federação Paraense, da direção dos 
clubes, organizaram uma manifestação em apoio à 
Campanha pela Erradicação do Trabalho Escravo no 
Brasil e pela aprovação da PEC nº 438, que trata da 

expropriação, do confisco de terras onde for compro-
vado o crime de trabalho escravo.

Os jogadores entraram em campo com camisetas 
com a inscrição “Todos contra o trabalho escravo”. Co-
lhemos milhares de assinaturas em um abaixo-assinado 
que pede à Câmara dos Deputados a aprovação, ur-
gente e imediata, da PEC contra o trabalho escravo.

Foram distribuídos panfletos com a mensagem 
“Faça um gol contra o trabalho escravo”, convidando 
cada pessoa a assinar o abaixo-assinado tanto em meio 
físico, com a coleta de assinaturas feita nos portões do 
estádio, bem como por meio da internet, no link próprio 
para fazer a assinatura de maneira eletrônica.

Quero, particularmente, agradecer a adesão do 
futebol paraense, especialmente de dois dos seus prin-
cipais times de futebol, Remo e Paysandu, na pessoa 
de todos os dirigentes, em especial do Presidente do 
Paysandu, Sr. Luiz Omar Cardoso Pinheiro, e do Dire-
tor Maurício Maciel, que teve uma participação muito 
importante na organização dessa manifestação no 
Estádio do Mangueirão.

Quero agradecer, igualmente, ao Dr. Amaro Klau-
tau e a toda a Diretoria do Remo, à equipe técnica, à 
Comissão Técnica de Futebol e, sem dúvida, enaltecer 
o apoio da Federação Paraense de Futebol, na pes-
soa do Coronel Nunes, que, inclusive, pelo sucesso do 
evento lá realizado, no sentido de aproximar, Senador 
Inácio Arruda, o povo paraense, os torcedores para-
enses, o futebol paraense de um tema a que muitas 
vezes não se tem dado a devida importância, a devida 
consideração para uma questão que está na ordem 
do dia, porque, se milhares de brasileiros ainda são 
tratados em condições análogas à de escravo, essa 
questão deve incomodar e deve mobilizar todos os 
setores da sociedade.

Para mim, ter a adesão do futebol paraense nes-
se evento e naqueles que realizaremos em Santarém 
e em Marabá, com o apoio da Federação Paraense 
de Futebol, sem dúvida, é uma forma de popularizar 
o debate sobre a questão e obter o envolvimento de 
setores mais expressivos da comunidade em um tema 
e em uma questão dessa relevância.

Ouço, com satisfação, o Senador Inácio Arruda.
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-

nador José Nery, faço uma comparação, embora se-
jam coisas distintas. Na sexta-feira, dia 9, o Deputado 
Aldo Rebelo lançou, no Museu do Futebol, no Pacaem-
bu, em São Paulo, o seu livro retratando uma partida 
também especialíssima. Foi um jogo entre Palmeiras 
e Corinthians vermelho. Foi um jogo destinado a con-
seguir fundos para a campanha dos comunistas para a 
eleição de 1945 para 1946. O resultado do jogo foi, se 
não estou enganado, 4 a 1 para o Palmeiras. O Presi-
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dente não gostou muito desse resultado naquela época. 
Mas a adesão do futebol à nossa causa... Imaginem 
que estamos discutindo liquidar com o trabalho escra-
vo quando as centrais sindicais e as máquinas dizem 
que nós temos de ter 40 horas de jornada de trabalho. 
O máximo seria isso, porque estamos na automação, 
estamos na cibernética, estamos na alta qualidade da 
eletrônica, das máquinas, dos equipamentos sofistica-
dos e ainda encontramos situações como essa. Então, 
a adesão do futebol dá à campanha um grau de sen-
timento popular também extraordinário. Eu considero 
de grande êxito, considero de grande sucesso V. Exª 
ter conseguido envolver os clubes de futebol do Es-
tado do Pará para abraçarem uma causa que é uma 
causa do Pará e do Brasil, que é a gente liquidar com 
essa chaga de uma vez por todas. Nada de trabalho 
análogo ao trabalho escravo. E jogador de futebol co-
nhece essa realidade, sabe o que é essa realidade 
de, às vezes, estar nas mãos de uma meia dúzia de 
gente má que atua também no futebol brasileiro, uns 
“pernas de pau” que têm por aí que faturam em cima 
do trabalho escravo de jogadores de futebol. Eles co-
nhecem essa realidade, mas, ao mesmo tempo, eles 
são o sentimento, eles são a nacionalidade, eles são 
o extravasamento de uma causa. Dou os parabéns a 
V. Exª, porque alcançar essa importância de ter o fute-
bol ao seu lado nessa causa que é do povo brasileiro 
é muito significativo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço ao 
Senador Inácio Arruda.

Lembro que S. Exª e eu, neste Senado, na Co-
missão de Direitos Humanos, dirigimos a Subcomissão 
de Combate ao Trabalho Escravo. Sua reflexão, neste 
momento, enaltecendo a participação do futebol para-
ense nessa campanha de caráter comunitário extraor-
dinária, é uma forma de fazer com que o nosso povo 
participe mais diretamente desse debate, dessa luta. 
Com certeza, saberá o nosso povo, de forma muito 
direta, cobrar dos seus representantes no Congresso 
Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, 
que hoje tem a tarefa, que precisa cumprir, de votar 
a PEC nº 438, o que o Senado já fez em dois turnos, 
porque, se não o fizer nesta legislatura, que se encerra 
em 2010, ficará devendo ao povo brasileiro este ins-
trumento fundamental: uma legislação mais forte na 
punição dos escravagistas contemporâneos.

Ouço, com atenção, o Senador Delcídio Ama-
ral.

O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Meu 
caro Senador Nery, quero só cumprimentá-lo pelos 
registros aqui feitos, especialmente da nossa querida 
cidade de Abaeté, cidade onde eu vivi, trabalhei, uma 
cidade pela qual eu tenho um carinho especial, uma 

das cidades mais importantes na construção da minha 
vida. Quero parabenizar, na pessoa de V. Exª, o povo de 
Abaetetuba e o povo do Pará, Estado que me recebeu 
como se eu fosse um filho, um Estado por quem tenho 
um carinho especialíssimo, porque tive a honra de viver 
em vários Municípios do Pará, começando por Abaeté, 
depois Marabá, depois Tucuruí, Municípios que V. Exª 
visita constantemente, procurando ouvir a sua gente 
e bem representando, representando com dignidade 
o povo do Pará, não só ajudando o Estado de V. Exª, 
mas ajudando o Brasil pelo seu exemplo de homem 
público. Ao mesmo tempo, eu gostaria de destacar, 
como apaixonado que sou por futebol, a alegria de 
saber que o futebol paraense se integrou a essa força-
tarefa, que tem um objetivo nobre: erradicar, de uma 
vez por todas, o trabalho escravo no Brasil. O futebol 
tem um apelo muito grande, um apelo popular intenso. 
E eu fico satisfeito de saber do ocorrido em Belém, no 
Mangueirão – um estádio em que eu, durante muitos 
anos, assisti a jogos do campeonato paraense –, prin-
cipalmente com as mensagens que foram pintadas ou 
que foram postadas nas camisas sobre o gol contra 
o trabalho escravo, especialmente por envolver dois 
times tão importantes, times do coração de todos os 
paraenses – posso dizer até nós paraenses, porque 
eu também me considero um; tenho o título de cidadão 
paraense –, que são o Papão, que é o Paysandu, e o 
Leão, que é o Remo.

Então, eu quero, mais que nunca, parabenizá-lo 
por essa iniciativa. Isso é mais uma vitória de V. Exª 
nesse trabalho profícuo no Senado Federal, com o 
mandato muito voltado para esta questão fundamen-
tal para os cidadãos, que são os direitos humanos, a 
solidariedade, a fraternidade, o respeito ao próximo e 
essa busca da cidadania, que todos nós perseguimos. 
Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo 
mais uma vez e dizer que ficamos muito felizes de ver 
que o Estado do Pará está muito bem representado 
por alguém que honra o seu mandato e honra o seu 
povo. Muito obrigado, Senador Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador 
Delcídio Amaral, agradeço, com enorme entusiasmo, 
as palavras de V. Exª. Tenho certeza de que todos os 
abaetetubenses, ao ouvirem o seu pronunciamento, 
sentem-se igualmente orgulhosos, por verem um ci-
dadão paraense adotado – como eu costumo dizer, eu 
também sou cidadão paraense adotado, de alma e de 
coração, porque tenho minhas origens no Ceará, tal e 
qual o Senador Inácio Arruda –, como V. Exª, Senador 
Delcídio Amaral, que teve oportunidade de trabalhar e 
conviver com o povo do Pará, e sabe dos nossos pro-
blemas e sabe também o quanto nosso povo tem espí-
rito acolhedor, Senador Geovani, e aquela forma toda 
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especial de lutar para se desvencilhar das questões 
que preocupam a cada um, a luta de cada dia para ter 
uma vida melhor, mas também não recusa desafios ao 
fazer lutas libertárias que ajudem a garantir liberdade, 
justiça social e bem-estar.

E há esse exemplo da adesão do futebol paraen-
se, que V. Exª conhece tão bem. A forma como o povo 
nas ruas se manifesta em relação aos times diz como 
cada um se denomina entre os vários times. Hoje, no 
campeonato paraense, há times de várias cidades 
do interior: de Marabá, de Tucuruí, de Santarém, de 
Castanhal, de vários outros, inclusive de Abaetetuba, 
que tem participado do campeonato paraense. Mas V. 
Exª se refere aos dois principais times pelos nomes 
populares como são tratados: Papão e Leão. Então, 
isso mostra o quanto V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Se V. Exª me permitir, queria também acres-
centar a Tuna.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Fora 
do microfone.) – A Tuna Luso.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – A Tuna Luso, 
com certeza.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Porque sou tunense.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, o Presi-
dente é um torcedor da Tuna Luso. É claro que também 
enalteço outros times das diversas regiões do Estado 
que estarão participando da campanha.

E eu até queria fazer uma sugestão aos Sena-
dores, em especial aos presentes: por que não pen-
sar em algum tipo de atividade como essa em seus 
Estados, já que a luta contra o trabalho escravo é na-
cional? Por que não buscar adesão para popularizar 
esse tema, fazendo com que as pessoas assinem o 
abaixo-assinado e digam para as autoridades, seja 
do Governo Federal, seja do Legislativo, do Congres-
so Nacional, que chegou a hora de erradicar de vez o 
trabalho escravo no Brasil.

Agradeço enormemente as considerações de 
V. Exªs, Senador Inácio Arruda e Senador Delcídio 
Amaral. 

Por último, Sr. Presidente, quero fazer referência 
ao julgamento e à condenação de um dos mandantes 
do assassinato de Irmã Dorothy Stang. Acompanhei, 
ontem, no Tribunal de Justiça em Belém, parte do jul-
gamento de Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, um 
dos mandantes, um dos participantes do consórcio 
do crime na região de Altamira, no Xingu, no Estado 
do Pará, que em 2005 articulou, tramou a morte de 
uma missionária de 73 anos de idade que dedicava 
sua vida aos agricultores, à reforma agrária e ao de-
senvolvimento sustentado.

Irmã Dorothy foi assassinada em 12 de fevereiro 
de 2005. Os dois que executaram o crime estão con-
denados pela Justiça. Um dos intermediários também. 
E ontem, no banco dos réus pela terceira vez, Bida foi 
condenado a trinta anos de cadeia, o que se revelou 
positivo para o Comitê Dorothy, para as organizações 
de direitos humanos, para os movimentos sociais que 
lutam pela terra, por aqueles que apoiam a causa dos 
direitos humanos, como a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos e outras organizações do movimento popu-
lar e sindical que acompanharam, no Tribunal do Júri, 
no centro de Belém, nas primeiras horas de hoje, a 
sentença lida pelo juiz Raimundo Moisés Flexa. Sem 
dúvida, todos se regozijam, porque, nesse caso, co-
meça, de fato, a ser feita a justiça.

Quero cumprimentar o Dr. Raimundo Moisés Fle-
xa, corajoso juiz que, diante das tentativas de adiar mais 
uma vez o julgamento – foram vários pedidos feitos pela 
defesa do réu, Vitalmiro Bastos de Moura –, baseado 
na lei, na necessidade de realizar esse julgamento, o 
juiz, Dr. Raimundo Flexa, foi decisivo na condução da-
quele julgamento, levando à condenação de um dos 
mandantes da morte de Irmã Dorothy.

Espera-se agora, Sr. Presidente, que, de fato, 
realize-se, no dia 30 de abril, o julgamento que consi-
deramos muito importante, de Regivaldo Pereira Gal-
vão, o Taradão, fazendeiro da região de Altamira, que 
é tido como o maior articulador do consórcio do crime 
que impera naquela região. 

Esperamos que haja justiça; convocamos e con-
vidamos as entidades de direitos humanos, personali-
dades, para que possamos acompanhar o julgamento 
do dia 30 de abril em Belém do Pará e, quem sabe, 
esperamos que assim o seja, que ali seja feita justiça 
e seja punido quem efetivamente esteve envolvido na 
trama que levou à morte de Dorothy Stang.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Parabenizo o Senador José Nery pelo brilhante 
pronunciamento, principalmente quando falou sobre 
Abaetetuba, a cidade do Estado do Pará em que aprendi 
a nadar. Jogaram-me no rio e tive de me virar, senão 
morria afogado e não estaria aqui hoje presidindo a 
sessão do Senado.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, Sena-
dor Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. 

V. Exª dispõe do tempo que desejar.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Meu caro Presidente, Senador Geovani Borges, caros 
Senadores e Senadoras, primeiro, estou vindo aqui à 
tribuna para registrar e, mais do que nunca, solidarizar-
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me com a família do Desembargador Nelson Mendes 
Fontoura, com a sua esposa Maria Nice e seus filhos 
Nelsinho, Alexandre, Juliete e Alessandra. Sei também 
que o Senador Valter Pereira, que aqui me antecedeu, 
fez esse registro.

Portanto, quero me solidarizar com a família do 
Desembargador Nelson Mendes Fontoura e desejar 
que Deus os ilumine e os abençoe neste dia difícil e, 
principalmente, a família de um homem que honrou o 
antigo Mato Grosso, honrou a nossa terra.

É importante destacar que o Dr. Nelson Mendes 
Fontoura não só foi Promotor de Justiça do antigo 
Mato Grosso – por isso que citei aqui –, mas também 
Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, 
Presidente do TRE de Mato Grosso do Sul e, poste-
riormente, também Presidente do Tribunal de Justiça 
do Mato Grosso do Sul.

Portanto, os dois Mato Grossos, ou Mato Gros-
so uno de antigamente, hoje se solidarizam por esse 
grande filho que mais do que nunca dignificou a nossa 
gente, a nossa terra.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna para fazer 
alguns registros.

Meu Estado, Mato Grosso do Sul, tem recebido 
um apoio incondicional do Governo do Presidente Lula 
e os seus Ministros. Temos recebido os recursos como 
nunca o Estado de Mato Grosso do Sul recebeu.

São investimentos em estradas, BR-262, BR-163, 
agora BR-267. Investimentos que são absolutamen-
te fundamentais para o escoamento da produção do 
meu Estado. Sr. Presidente, investimentos em que o 
Governo Federal se faz presente, inclusive atenden-
do rodovias estaduais. Quero aqui registrar uma delas 
somente, emblemática, que tem um simbolismo extra-
ordinário, a rodovia Bodoquena-Bonito. Uma operação 
conjunta com o Governo do Estado, Governo Federal 
e da bancada.

A criação de um corredor turístico extraordinário, 
juntando as águas calcárias de Bonito e Bodoquena ao 
Pantanal, onde nasci, a minha cidade Corumbá.

Sr. Presidente, mas os investimentos não param 
aí. O Governo Lula sempre presente. Recebemos obras 
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. 
Campo Grande hoje vive dos recursos federais, a nossa 
capital, e que estão sendo muito bem aplicados. Obras 
de habitação popular, obras de saneamento, obras de 
infraestrutura urbana que vão garantir qualidade de 
vida ao nosso povo, mobilidade à nossa gente. Assim 
foi com Dourados, uma cidade também extremamen-
te importante para o nosso Estado, obras de sanea-
mento, de habitação, de infraestrutura urbana como 
um todo, drenagem. 

Eu nunca vi, Sr. Presidente, uma preocupação 
tão grande, Srªs e Srs. Senadores, com a questão da 
drenagem, exatamente para perenizar essas obras. 
Não adianta botar capa de asfalto, tem de fazer dre-
nagem antes, para que essa obra tenha efetividade e 
o dinheiro público venha a ser bem aplicado. 

A minha Corumbá, que nem nos critérios do PAC 
caberia, mas a capital do Pantanal, inacreditavelmente, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós não tínhamos 
saneamento em Corumbá, esgoto a céu aberto, não 
havia tratamento d’água, tínhamos dificuldades enor-
mes de drenagem. Quando as chuvas eram torrenciais, 
a nossa população sofria. O bairro Cravo Vermelho o 
quanto se beneficiou das obras de drenagem. 

Sr. Presidente, emendas parlamentares que al-
cançaram todos os Municípios, coberturas de quadras, 
ginásios de esportes, pavilhão de eventos, centros 
de convenção, drenagem, saneamento em pequenos 
municípios, municípios que nunca viram investimen-
tos de R$3, R$4, R$5 milhões, municípios que, daqui 
a pouco, serão municípios que vão ter 100% de água 
tratada e 100% de esgoto. 

Sr. Presidente, isso é cidadania. Isso é o trabalho 
de um Governo que não vê partido, que não vê adver-
sários. Os adversários ficam para as eleições; a diver-
gência, o debate político ficam para as eleições. Mas 
nós precisamos, acima de tudo, ter um compromisso 
com o povo, com a sociedade, com os municípios in-
dependentemente do embate político. 

No meu Estado, Mato Groso do Sul, Sr. Presiden-
te, todos os municípios, sejam eles do PT, do PMDB, 
do DEM, do PSDB, do PR, de todos os partidos, rece-
beram recursos federais. Nunca o meu Estado foi tão 
bem atendido como nestes últimos oito anos – talvez 
12 anos –, especialmente nestes últimos três anos. 
Um trabalho hercúleo de toda a classe política com o 
Governo Federal, com seus Ministros e com o Governo 
do Estado também, deixando de lado as divergências, 
olhando a nossa gente, o nosso povo, o nosso Estado 
e o futuro de Mato Grosso do Sul. 

Sr. Presidente, fiz essa abertura por quê? Analisei 
detidamente o Programa de Aceleração do Crescimento 
recém lançado, o famoso PAC 2. Não poderia deixar 
de registrar aqui duas obras que vai ser fundamentais 
para Mato Grosso do Sul.

Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente, é um Estado 
mesopotâmico. Tem o Rio Paraguai de um lado, que 
viabiliza o acesso ao Paraguai, à Argentina, ao Ocea-
no Atlântico, ao estuário do Prata e o rio Paraná, com 
todo o seu conjunto de investimentos na área de ener-
gia, de eclusas, promovendo a integração com outros 
rios do Sudeste. Portanto, o fator infraestrutura é ab-
solutamente fundamental para o nosso Estado. Nosso 
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Estado, hoje, se diversifica, Sr. Presidente. Hoje nós 
somos não só um Estado de produção de carne de 
bovina, mas também de suínos, com uma avicultura 
forte, com soja, milho, algodão. Os projetos de insta-
lação de usinas para a produção de Etanol e açúcar 
vão de vento em popa. Vários projetos estão sendo 
instalados. Florestas são plantadas, há industrias de 
papel e celulose, mineração, metalurgia, siderúrgicas. 
O Estado começa a diversificar sua economia. Como 
coloquei no meu twitter hoje: o fazendão acabou. Mato 
Grosso do Sul, gradualmente, se transforma em um 
Estado moderno.

Mato Grosso do Sul se insere definitivamente na 
economia brasileira e nos grandes temas nacionais. Já 
era tempo ou já não é sem tempo. Mato Grosso do Sul 
se projeta como um Estado com um turismo pujante.

É por tudo isso, Sr. Presidente, que temos que ter 
rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, para fazer frente 
a essa produção extraordinária, como os alcooldutos... 
O alcoolduto virá para escoar a nossa produção para 
as refinarias da Petrobras. Portanto, é um Estado que 
gradualmente consolida sua infraestrutura, a sua lo-
gística, e também um Estado que se tornará, no curto 
prazo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, num Estado 
autossuficiente sob o ponto de vista de energia elétrica, 
muitas PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas se ins-
talando. As usinas de etanol e de cana-de-açúcar vão 
produzir energia a partir da biomassa, investimentos 
importantíssimos na área de transmissão, atendendo 
a minha Corumbá, atendendo Campo Grande, garan-
tindo energia competitiva e energia abundante para o 
nosso desenvolvimento econômico e social.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Senador Delcídio Amaral, se V. Exª me per-
mite...

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Claro, com muita honra.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Para quebrar um pouco o protocolo. Eu queria 
acrescentar a V. Exª que o Estado do Amapá tem muito 
a ver com o Estado de V. Exª, tanto com Mato Gros-
so do Sul e a divisão, um Estado para a escoação da 
produção. Não sei se os grandes empresários do seu 
Estado estão tendo a visão da necessidade da escoa-
ção da produção do Estado de V. Exª, não só rodovia, 
porto, aeroporto, como V. Exª falou. E o Amapá tem uma 
posição geográfica estratégica. A natureza foi bastante 
generosa com o Estado do Amapá. Nós estamos pró-
ximos da Europa. Se não me engano, se não me falha 
a memória, eu conversei com alguns empresários do 
Estado de V. Exª que me falavam dessa perspectiva, 
da localização do Estado do Amapá para receber a 
produção para escoar para os outros países. Não sei 

se V. Exª já está inteirado desse assunto, se já discutiu, 
se já debateu nessa direção. Eu tenho a impressão de 
que nós vamos ter alguma ligação muito forte.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Sr. 
Presidente, eu tive a oportunidade de conhecer bem o 
Estado do Amapá, como engenheiro, especialmente 
na implantação da usina hidrelétrica Coaracy Nunes, 
da ferrovia da Serra do Navio, que eu tive a oportu-
nidade de conhecer, de todo o projeto de minério de 
ferro. Não sei se tem manganês lá.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Ainda tem.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – E, 
portanto, acompanhei o crescimento do Estado do Ama-
pá. E não tenho dúvida nenhuma. Sei da importância 
que o Estado do Amapá tem, especialmente nessas 
trocas comerciais e pela posição extremamente privile-
giada do Estado do Amapá perante os países vizinhos 
e, efetivamente, outros mercados mais distantes.

Portanto, não tenho dúvida alguma de que o Ama-
pá vislumbra, agora, nos próximos anos, um processo 
de crescimento e de desenvolvimento fundamental 
não só para o Amapá, mas para o desenvolvimento 
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Não tenha dúvida.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, aproveito a abordagem de V. Exª, 
porque ela vem ao encontro do que eu queria falar, e 
muito rapidamente aqui. Dentro desse quadro que se 
avizinha para o Estado, dentro de uma preocupação 
grande de qualificação de mão de obra, e tenho cer-
teza de que o Estado do Amapá, também em função 
do seu crescimento, como os demais Estado brasilei-
ros assim o exigem, vamos instalar escolas técnicas, 
institutos tecnológicos. Ou seja, investir principalmente 
na formação do profissional de nível médio, não só no 
profissional de nível superior.

Nós temos as reais condições para garantir um 
grande futuro para o nosso Estado, como vamos ga-
rantir um grande futuro para o Brasil.

E nós fomos contemplados, Sr. Presidente, com 
dois projetos que, na minha leitura, são fundamentais. 
O primeiro, o ramal da Norte-Sul, que sai de Panora-
ma, em São Paulo, e vai até Dourados. E eu gostaria 
de registrar que existe também a possibilidade de esse 
ramal, em bitola larga, sair de Dourados e ir até Porto 
Murtinho – a partir do momento em que a Vale do Rio 
Doce confirmar que pode escoar pelo rio Paraguai, pela 
hidrovia, o seu minério, fazendo o transbordo em Porto 
Murtinho, para, em bitola larga, escoar essa produção 
para os principais portos brasileiros.
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E por que essa lembrança da Região Norte tem 
tudo a ver com esse projeto? São mais de R$2 bi-
lhões de investimentos, Sr. Presidente, nesse trecho 
de Panorama até Dourados, que é uma região rica, 
produtora de grãos e que consequentemente passa a 
ter um modal de transporte extraordinário para bara-
tear o custo do frete e a mesa dos brasileiros receber 
alimentos cada vez mais baratos, porque os nossos 
produtores são eficientes, são competentes.

Sr. Presidente, esse ramal vai interligar o nosso 
Estado à Norte–Sul. Portanto, a hipótese de se escoar 
a produção pela Região Norte, pela interligação com 
o Nordeste, e aí nós temos Itaqui, nós temos Ilhéus, 
no Nordeste, e chegando até o Porto de Rio Grande, 
é uma realidade.

Portanto, V. Exª, que é da Região Norte, percebe 
que nós estamos nos integrando em absoluto com a 
malha ferroviária fundamental para o nosso crescimen-
to, e para o barateamento do custo da nossa logística 
no preço do produto final.

Então, eu não poderia deixar de destacar; é um 
grande gol e fundamental para o nosso Estado. E não 
posso deixar de destacar também que, conversando 
com o Diretor Geral da ANTT, Dr. Bernardo, tive a boa 
notícia de que ele convocou a América Latina Logística 
para discutir um plano de ação, no sentido de recuperar 
a ferrovia, a antiga Noroeste do Brasil, especialmente 
recuperar esse trecho de Campo Grande a Corumbá, 
sob pena de, eventualmente, até ela perder a conces-
são ou o arrendamento, porque essa é uma rodovia já 
implantada, sem impactos ambientais – pois a ferrovia 
está sucateada – e também traria muitos benefícios 
para toda aquela região e mais um passo estimulando 
o modal ferroviário, que, agregado ao modal hidroviário, 
vai trazer muita competitividade para o meu Estado, 
independentemente dos investimentos absolutamente 
comprovados na malha rodoviária e, especialmente, 
nas BRs.

Sr. Presidente, o segundo projeto do PAC, para 
concluir, que eu não poderia deixar aqui de lembrar, 
até porque ao ler a inclusão desse projeto no PAC 2, 
eu telefonei imediatamente para a Diretora Maria da 
Graça, Diretora de Gás e Energia da Petrobras, visan-
do à confirmação desse projeto, até porque eu vi que 
havia um projeto assemelhado em Minas Gerais, no 
Triângulo Mineiro. Agora, um projeto que não conta com 
gasoduto ainda, para se obter amônia e ureia numa 
futura fábrica de fertilizantes naquela região e naque-
le Estado. E o PAC nos presenteou com uma unidade 
de fertilizantes em Mato Grosso do Sul, em Três La-
goas. Nós temos ali todos os modais de transportes: 
hidrovia, ferrovia, portos. Espero que agora venham 

investimentos substanciais no aeroporto, também, da 
cidade de Três Lagoas.

E ali nós vamos produzir, Sr. Presidente – e eu 
tive a oportunidade de obter essa informação junto à 
Diretora Maria da Graça –, 1,2 milhão de toneladas/
ano de ureia e 81 mil toneladas/ano de amônia. 

A Petrobras vai priorizar a ureia em detrimento da 
amônia e, em Minas Gerais, saindo o gasoduto, por-
que, em Mato Grosso do Sul, nós temos gasoduto. O 
gasoduto sai lá da Bolívia e cruza o nosso Estado. 

Portanto, está tudo ali colado. Por isto que a Pe-
trobras escolheu o mato Grosso do Sul: por causa do 
gasoduto Bolívia/Brasil. Minas Gerais não tem esse 
gasoduto. Vai ter que construir depois, mas nessa 
planta a Petrobras vai priorizar ureia e, se o projeto de 
Minas Gerais vier a ocorrer, a amônia será priorizada 
nesse outro projeto. 

Não tenho dúvida, como ex-Petrobras – acho 
até que esse projeto agora, da forma como está sen-
do consolidado, da forma como será implementado –, 
de que nós teremos investimentos muito superiores a 
U$2,2 bilhões, exatamente em função dessa configu-
ração de produzir mais ureia– 1,2 milhão de toneladas 
–, vis a vis com 81 mil toneladas de amônia.

Sr. Presidente, um projeto como esse leva à con-
tratação de 4 mil pessoas diretas. É uma obra de mon-
tagem industrial fantástica. Fora os empregos perma-
nentes. Uma obra como essa mobiliza quem adminis-
tra cozinha industrial, restaurantes, fornecedores de 
alimentos, fornecedores de materiais de escritório, 
fornecedores de materiais de montagem, fornecedo-
res de ferramentas. Ela mobiliza toda aquela região e 
todo aquele Estado. Seja o comerciante de madeira, 
o camarada que faz o galpão, o prestador de serviço 
na área de transporte. 

Imagine V. Exª o que isso vai representar para 
Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, leva a uma 
qualificação da nossa mão de obra, para que a gen-
te não traga pessoal de fora para trabalhar em obras 
dentro do nosso Estado. Nós temos um compromisso 
com a qualificação de mão de obra.

Portanto, Sr. Presidente, encerrando esses meus 
registros, destaco que um Estado que está sendo tão 
beneficiado pelo Governo do Presidente Lula e seus 
Ministros, que têm nos atendido sempre, está agora 
recebendo esses dois projetos fundamentais: em bi-
tola larga, o ramal Panorama-Dourados, chegando 
eventualmente até Murtinho, se a Vale do Rio Doce 
transportar o seu minério de Corumbá, minha cidade, 
até Murtinho, depois fazendo o transbordo para ferro-
via em Porto Murtinho; e a unidade de fertilizantes. E, 
principalmente, Sr. Presidente, no momento em que o 
Brasil, por determinação do Presidente Lula, precisa 
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diminuir a sua dependência dos insumos para a agri-
cultura, que, hoje, chega a 70% daquilo que é consu-
mido no agronegócio. 

Então, esse é um passo fundamental, um passo 
importante para Mato Grosso do Sul, e também para 
Minas Gerais e Espírito Santo. Nós não podemos conti-
nuar dependendo de insumos básicos que são contro-
lados por poucas empresas e que são importados.

O agronegócio brasileiro é competente, eficien-
te e investe em tecnologia, não só por intermédio dos 
produtores, mas também por meio de um trabalho con-
junto com a própria Embrapa. E temos que nos tornar 
também independentes com relação aos insumos.

E, graças a Deus, Mato Grosso do Sul foi esco-
lhido como um dos Estados que vai sediar uma uni-
dade de fertilizantes. Volto a repetir: são investimentos 
superiores a US$2,2 bilhões, que vão ser fundamen-
tais para o desenvolvimento do meu Estado e para a 
diversificação econômica definitiva, fazendo com que 
Mato Grosso do Sul, de uma vez por todas, se torne 
um dos Estados mais importantes do País e aden-
tre, por completo, na filosofia de um Estado eficiente, 
que gera emprego, que tem mão de obra qualificada, 
que produz e que, sem dúvida alguma, vai passar, 
nos próximos anos, por um processo de crescimento 
vertiginoso – e eu não tenho medo de errar –, por um 

crescimento muito maior do que os 6% que o Brasil 
vai alcançar nos próximos anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção, 
pela paciência. Srs. Senadores, Srªs Senadoras, são 
esses registros que eu gostaria aqui de fazer, princi-
palmente num momento tão importante que o meu 
Estado vivencia.

Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Antes de encerrar a sessão, eu quero parabe-
nizar o brilhante pronunciamento de V. Exª.

Eu também não tenho dúvida nenhuma do de-
senvolvimento, do crescimento, da potencialidade do 
seu Estado, acima de tudo pelos representantes aqui 
nesta Casa, que o povo de Mato Grosso do Sul soube 
sabiamente escolher.

Com a sua atuação, com o seu desempenho, com 
o seu cuidado, com o seu amor pelo seu Estado, que 
conquistou também a minha simpatia, por ser cidadão 
paraense, conhecer Abaetetuba, conhecer o meu Es-
tado, e pelo amazônida que você é.

Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, projetos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 103, DE 2010

Estabelece o Estatuto dos Mutuários do 
Crédito Rural.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º Esta lei estabelece os fundamentos, direi-
tos e garantias dos mutuários do crédito rural.

Parágrafo único. Define-se mutuário do crédito 
rural, para fins desta lei, o produtor rural, pessoa física 
ou jurídica, suas cooperativas ou aquele que mesmo 
não sendo classificado como produtor rural tenha fi-
nanciamento de crédito rural por explorar atividades 
vinculadas ao setor rural.

Art. 2º O crédito rural deve ser concedido de forma 
que contemple o equilíbrio entre a evolução da dívida 
rural e a receita advinda da atividade financiada.

Parágrafo único. Cumulativamente ao disposto no 
caput, o crédito rural, suprido pelos agentes financeiros 
participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, 
deve atender com eficiência os objetivos esculpidos no 
art. 3º da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1965.

Art. 3º Fica assegurado ao mutuário do crédito 
rural o direito às informações sobre:

I - taxa de juros anual efetiva;
II - saldo das operações;
III - data de vencimento das parcelas;
IV - valor das parcelas discriminando o valor da 

amortização e o valor dos juros;
V - taxa de juros de inadimplemento;
VI - classificação de risco da operação;
VII - outras informações necessárias para o en-

tendimento do extrato consolidado de operações de 
financiamento rural.

Parágrafo único. A conta gráfica emitida pela 
instituição financeira credora que apresente o extrato 
consolidado de operações de financiamento rural de-
monstrará discriminadamente os parâmetros utilizados 
para apuração do saldo devedor.

CAPÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias

Art. 4º Os produtores rurais e suas cooperativas 
têm o direito ao financiamento de crédito rural a taxas 
de juros controladas e a taxas de juros equalizadas, 

compatíveis com a capacidade de pagamento da ati-
vidade rural.

Art. 5º Fica assegurado ao mutuário do crédito 
rural a liberação do financiamento rural diretamente 
em sua conta bancária, vedando-se o depósito em 
qualquer conta divergente da do tomador final do cré-
dito rural.

Art. 6º Os recursos obrigatórios do crédito rural 
serão concedidos proporcionalmente à área e à pro-
dução a ser financiada da propriedade rural.

Art. 7º Os recursos para o financiamento de cré-
dito rural de custeio serão concedidos aos mutuários 
em período oportuno ao plantio, obedecendo ao ca-
lendário agrícola editado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

Art. 8º Nos casos de frustração da produção em 
decorrência de condições climáticas adversas, doenças 
ou ataques de pragas tecnicamente incontroláveis ou 
de frustração da comercialização motivada por queda 
dos preços dos produtos agropecuários, fica assegura-
da ao mutuário a prorrogação automática do financia-
mento do crédito rural, independentemente da origem 
dos recursos utilizados para o financiamento.

§ 1º Na prorrogação do financiamento nas situa-
ções de que trata o caput ou na renegociação de dívi-
das rurais, fica assegurado ao mutuário a continuidade 
de acesso ao crédito rural.

§ 2º Na concessão de novo financiamento de in-
vestimento, nas situações de que trata o caput, fica a 
União autorizada a utilizar o fundo garantidor de risco 
de crédito de que trata o art. 8º da Lei 12.087, de 11 
de novembro de 2009.

Art. 9º. É proibida a transferência da conta do mu-
tuário do crédito rural para outra agência bancária sem 
solicitação por escrito do mutuário salvo nos casos de 
encerramento da atividade bancária da agência.

Art. 10. Fica assegurada a portabilidade do contra-
to de financiamento do crédito rural para outra agência 
bancária ou instituição financeira, a critério do mutuário 
do crédito rural.

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil editará 
normas específicas para o cumprimento das exigibili-
dades do crédito rural nos casos previstos no caput. 

Art. 11. Os agentes financeiros participantes do 
Sistema Nacional de Crédito Rural devem informar 
mensalmente ao Banco Central do Brasil o saldo das 
operações realizadas com os mutuários do crédito 
rural de:

I – financiamento rural;
II – seguro de vida;
III – seguro rural;
IV – títulos de capitalização;
V – aplicações em poupança;
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VI – aplicações em Certificado de Depósito Ban-
cário – CDB;

VII – aplicações em títulos públicos;
VIII – em serviços disponibilizados pelos agen-

tes financeiros;
IX – outras aplicações financeiras, inclusive no 

mercado acionário; e
X – demais modalidades de seguros.
Parágrafo único. As informações discriminadas 

neste artigo constarão em tabela específica do rela-
tório das estatísticas do crédito rural. 

Art. 12. É proibida a exigência de reciprocidades 
pelos agentes financeiros do crédito rural aos mutuá-
rios do crédito rural.

§ 1º Para fins desta lei, consideram-se reciproci-
dades as aplicações de recursos em seguro de vida, 
caderneta de poupança, títulos de capitalização, títu-
los públicos, CDB, outras aplicações financeiras bem 
como outras modalidades de seguro, exceto o seguro 
rural, adotadas como requisitos à concessão de cré-
dito rural.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica a opera-
ções realizadas na instituição financeira na qual foi 
celebrada a operação de crédito rural ou sua subsi-
diária, nos casos em que ocorreu a intenção espon-
tânea do mutuário do crédito rural de realização, de 
forma independente e desvinculada da contratação do 
financiamento rural.

Art. 13. Ficam assegurados aos mutuários do cré-
dito rural, nas operações de financiamento agrícola e 
pecuário, até o limite de participação dos recursos con-
trolados do crédito rural, a isenção de taxas, despesas 
de avaliação e a dispensa de registro em cartório.

Parágrafo único. Fica assegurado aos mutuários 
do crédito rural, nas operações de financiamento ru-
ral que ultrapassam os limites de financiamentos com 
recursos controlados do crédito rural, o pagamento 
dos emolumentos cartoriais, devidamente atualizados, 
nos termos do Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro 
de 1967.

CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais

Art. 14. Fica assegurada ao mutuário do crédito 
rural a reclassificação das operações de crédito rural 
que foram renegociadas ou repactuadas em nível de 
risco menor.

Art. 15. A classificação de risco das operações 
de crédito rural deverá ser realizada com parâmetros 
que considerem:

I – o risco climático;
II – o ataque de pragas e doenças tecnicamente 

ou economicamente incontroláveis;

III – a frustração da comercialização em decorrên-
cia de queda acentuada dos preços agropecuários;

Art. 16. Nas renegociações dos financiamentos 
do crédito rural, quando autorizados por lei, o Banco 
Central do Brasil desenvolverá orientações especiais 
aos agentes financeiros, de forma tempestiva, para 
procedimentos de avaliação de risco e de delimitação 
de limites operacionais de modo a incentivar a reali-
zação das renegociações.

Parágrafo único. Nas renegociações de dívidas 
rurais autorizada por lei é vedada a inclusão no histó-
rico comportamental do cliente de registros desabona-
dores ou outras informações que inibam a concessão 
de novos financiamentos.

Art. 17. É assegurado ao mutuário do crédito ru-
ral o acesso ao financiamento rural sob a modalidade 
de crédito rotativo.

Art. 18. A desobediência ao disposto nos arts. 
5º e 12 implicará a aplicação das penalidades de que 
trata o Art. 44 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição tem a finalidade de es-
tabelecer condições mínimas de garantias aos mutu-
ários do crédito rural face ao poder de mercado das 
instituições financeiras.

O crédito rural é um dos principais instrumentos 
de política agrícola. Para desempenhar o seu papel 
de financiamento da atividade produtiva, em mercado 
financeiro com ainda elevada taxa de juros, sua oferta 
ocorre por meio de fontes especiais. As fontes equa-
lizáveis pelo Tesouro Nacional, os depósitos à vista 
e a poupança rural são as principais fontes para os 
financiamentos rurais.

É forçoso reconhecer que os instrumentos de 
política agrícola, especialmente o crédito rural, não 
conseguiram acompanhar a pujança do crescimento 
da produção agropecuária brasileira, principalmente 
nos últimos dez anos.

O vertiginoso crescimento do setor rural, tanto em 
termos de aumento da produção quanto com respeito 
à participação no comércio exterior, não foi acompa-
nhado pelo necessário fortalecimento dos instrumen-
tos governamentais de fomento à produção, apoio à 
comercialização, e os investimentos necessários em 
logística de transporte.

A tabela a seguir, do Censo Agropecuário de 
2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca – IBGE, evidencia as informações essenciais que 
são discutidas a seguir.
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Especificamente em relação ao crédito, as informa-
ções do IBGE são ao mesmo tempo reveladoras e preo-
cupantes. 82% dos estabelecimentos do Brasil, ou seja, 
4.254.808 propriedades, não obtiveram financiamento, ou 
seja, estão fora do Sistema Nacional de Crédito Rural.

Desse total, 3.586.365 são estabelecimentos da 
agricultura familiar, enquadrados na a Lei nº 11.326, de 
2006, a Lei da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, e 668.443 são es-
tabelecimentos da agricultura comercial. 

Considerando que existem no País 5.175.489 esta-
belecimentos dos quais 4.367.902 da agricultura familiar 
e 807.587 da agricultura comercial, conclui-se que a falta 
de acesso ao crédito não é motivado pela classificação 
do produtor em familiar ou comercial já que 82% dos pro-
dutores, quer familiares ou comerciais, não obtiveram o 
financiamento rural.

Essas informações do Censo Agropecuário são mais 
que suficientes para justificar a apresentação da presente 
proposição, que terá impacto positivo no atendimento de 
um maior número de produtores que atualmente estão 
completamente alijados do financiamento rural.

De outra parte, vale ressaltar que o esgotamento das 
fontes tradicionais de financiamento bancário do crédito 
rural transformou muitas fábricas, fornecedores e reven-
dedores de insumos em financiadores da atividade rural, 
vinculando o fornecimento de tais insumos à entrega futura 
de produtos agropecuários.

Nesta relação comercial, o fornecedor de insumo 
assumiu também o papel de agente financeiro, cobrando 
juros, que são imputados nos preços, na venda a prazo 
de agroquímico e de fertilizante. Dessa forma, o financia-
mento de crédito rural oficial, regulamentado para atender 
às especificidades da produção agropecuária, vem sendo 
gradualmente substituído por outros mecanismos finan-
ceiros. Podemos dizer que é a transformação do crédito 
rural no crediário rural.

A natureza sui generis do processo de produção 
agropecuária a céu aberto, sujeito aos riscos e caprichos 
da natureza, que depende do ciclo biológico das cultu-
ras e do clima e do tempo, requer políticas específicas 
de apoio à atividade rural, principalmente em relação ao 
crédito rural que deve ser pautado dentro de caracterís-
ticas especiais.

A ausência de legislação específica para os mu-
tuários do crédito rural tem deixado completamente de-
samparado os produtores rurais, sobretudo em situação 
de problemas climáticos, prejuízos na comercialização 
em decorrência de preços baixos, e outras situações que 
exigem a prorrogação dos financiamentos ou mesmo a 
renegociação das dívidas. 

A adoção de medidas improvisadas em matérias 
de crédito rural e endividamento comprovam a ausência 
de um arcabouço legal apropriado e mesmo de uma es-
trutura no governo que possa permanentemente discutir, 
elaborar e propor políticas de crédito rural considerando 
as peculiaridades do setor e a capacidade de pagamento 
das atividades financiadas.

Para sanar tal lacuna, além da necessidade de apro-
var o presente PLS, sugere-se ao Poder Executivo, como 
medida complementar, a criação do Conselho Brasileiro 
dos Mutuários do Crédito Rural – COBRAM, com a parti-
cipação de representantes do governo e do setor privado, 
com a seguinte estrutura mínima e objetivos:

O Conselho Brasileiro dos Mutuários do Crédito 
Rural – COBRAM, vinculado ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, com as seguintes 
atribuições:

I – analisar, discutir e encaminhar as denúncias 
recebidas;

II – fazer propostas de melhoria do sistema de 
financiamento da produção agropecuária;

II – propor ao Conselho Monetário Nacional me-
lhoria, ampliação, atualização e simplificação dos pro-
cedimentos aplicados às operações de crédito rural, 
adequação de garantias e medidas para mitigação 
de riscos;

III – realizar estudos visando a identificar a neces-
sidade de crédito para o financiamento das atividades 
rurais de custeio, comercialização e investimento;

IV – propor alternativas ao Conselho Monetário 
Nacional para aumentar a oferta de crédito ao setor 
rural;

V – receber, processar e analisar mensalmente 
as estatísticas consolidadas de crédito rural elabora-
das pelo Banco Central do Brasil;

VI – propor a realização de auditoria pelo Banco 
Central do Brasil em agências bancárias denunciadas 
por mutuários do crédito rural;
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VII – propor aos órgãos de controle interno ou 
externo a realização de auditorias, tomadas de contas 
ou outros procedimentos fiscalizadores nos casos de 
existência de irregularidades, de ausência de presta-
ção de contas ou indícios de desvio de finalidade do 
crédito rural;

VIII – acompanhar o cumprimento do disposto 
nos arts. 5º e 12 do presente PLS;

IX – realizar estudos comparados da legislação 
do crédito rural considerando sobretudo a legislação 
de países que competem com o Brasil no comércio 
internacional;

X – realizar estudos de capacidade de pagamento 
dos produtores dos financiamentos rurais a cada ano-
safra, com fim de antecipar ações que promovam a liqui-
dez e evite o endividamento dos produtores rurais;

XI – Acompanhar os casos de desvio de finali-
dade dos recursos de crédito rural por bancos ou co-
operativas de crédito;

XII – Participar da formulação do Plano Agrícola 
e Pecuário elaborados pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério do Desen-
volvimento Agrário;

XIII – Propor políticas de renegociação das dívi-
das rurais, considerando a capacidade de pagamento 
dos mutuários.

§ 1º O COBRAM será constituído pelos seguin-
tes membros:

I – um da Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil – CNA;

II – um da Organização das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB);

III – um da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura – CONTAG.

IV – um do Ministério da Fazenda;
V – um do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento;
VI – um do Ministério do Desenvolvimento Agrá-

rio;
VII – um do Banco do Brasil;
VIII – um do Banco do Nordeste do Brasil;
IX – um do Banco Central do Brasil;
X – um da Federação Brasileira de Bancos – 

FEBRABAN
XI – um da Associação Brasileira de Agribusi-

ness.
§ 2º O COBRAM será presidido pelo Represen-

tante do Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

§ 3º Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento autorizado a criar uma Secretaria 
Executiva e sua estrutura funcional para atender os 
trabalhos do COBRAM.

§ 4º O regimento interno do COBRAM será ela-
borado pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento com a participação dos demais 
membros do Conselho e submetido à aprovação do 
plenário.

A instituição pelo Poder Executivo do COBRAM, 
conforme proposta discriminada anteriormente, permi-
tirá maior efetividade da legislação e o aprimoramento 
do crédito rural.

O projeto proíbe a exigência de reciprocidades dos 
agentes financeiros, ou seja, as chamadas “vendas ca-
sadas” na concessão do financiamento rural se exige a 
aquisição de serviços do agente financeiro. Essa prática 
será inibida com a adoção das penalidades, que vão des-
de multas até detenção e reclusão, nos termos do art. 44 
da Lei nº 4.595, de 1964, que dispõe sobre a política e as 
instituições monetárias, bancárias e creditícias.

O projeto também prevê direitos que em princípio 
seriam naturais, mas que os mutuários ficam na depen-
dência do beneplácito dos bancos, tais como:

1) prorrogação dos financiamentos em situação 
de frustração de safra ou por problemas de comercia-
lização;

2) a liberação do financiamento diretamente na conta 
do mutuário e não na do fornecedor de insumos;

3) no caso de renegociação das dívidas a reclas-
sificação em escala de risco menor;

4) a obtenção de financiamento na modalidade de 
crédito rotativo com a finalidade de desburocratizar as 
operações

5) a garantia de outros direitos que minoram a rela-
ção desigual entre o mutuário e o sistema financeiro.

Certamente, a aprovação da presente proposição 
facilitará o acesso ao crédito, evitará seu desvirtuamen-
to e aprimorará esse importante instrumento de política 
agrícola, contribuindo para atrair novos produtores para 
o mercado de crédito, com reflexos positivos no financia-
mento da atividade produtiva e no aumento da competi-
tividade da agropecuária nacional.

Por último, cabe mencionar, que o atual projeto de 
lei não pode se confundir com o Estatuto do Produtor 
Rural, PLS nº 325/2006, que trata especificamente do 
produtor rural. O Estatuto do Mutuário do Crédito Ru-
ral circunscreve-se a questão do crédito rural e alcança 
todos os mutuários que mesmo não classificado como 
produtor rural tenha financiamento de crédito rural por 
explorar atividades vinculadas ao setor rural. Por esse 
motivo pede-se o não apensamento dessas proposições 
por terem público-alvo e objetivos distintos. – Senador 
Gilberto Goellner.

(Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária 
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a deci-
são terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
encaminhados às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – A Presidência recebeu, do Presidente da Re-
pública, as seguintes Mensagens:

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – As matérias vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidas as seguintes:

Ofício GLPMDB Nº 056/2010

Brasília, 13 de abril de 2010.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Hélio Costa, como 
membro titular, em vaga existente na Comissão de 
Meio Ambiente, defesa do consumidor e fiscalização 
e controle – CMA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de preço e consideração. – Senador Renan Calheiros, 
Líder do PMDB.

Ofício GLPMDB Nº 054/2010

Brasília, 12 de abril de 2010.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Hélio Costa, como 
membro suplente, em vaga existente na Comissão de 
Relações Exteriores – CRE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
Votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

Ofício GLPMDB nº 57/2010

Brasília, 13 de abril de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência a indicação do Senador Hélio Costa, como 
membro suplente na Comissão de Infraestrutura–CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Renan 
Calheiros, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – A Presidência designa o Senador Hélio Costa 
para integrar, como titular, a Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e, 
como suplente, as Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional e de Serviços de Infraestrutura, nos 
termos dos expedientes encaminhados pela liderança 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Ofí-
cios GLPMDB nºs 56, 54 e 57, respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – O Sr. Senador Marconi Perillo enviou discurso à 

Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é desalentador o número de casos 
de dengue no Estado de Goiás. 

Goiânia e Aparecida aparecem atrás apenas de 
Campo Grande no número de notificações, o que de-
monstra a incapacidade do atual Governo em oferecer 
um combate efetivo ao mosquito Aedes Aegypti.

São mais de 12 mil casos em Goiânia, e a capital, 
juntamente com Aparecida, responde por 60% dos ca-
sos em Goiás, em janeiro deste ano foi registrado um 
crescimento de 500% com relação a janeiro de 2009, 
o que coloca em questão as estratégias das prefeituras 
desses dois municípios para o combate à Dengue.

Revela-se nítida incapacidade de fazer a preven-
ção contra a Dengue, bem como a conscientização 
da sociedade.

As medidas agora tomadas são tardias diante da 
dimensão que o problema da Dengue tomou em Goi-
ânia e Aparecida. Dificilmente conseguirão dar conta 
de reverter uma triste realidade: temos uma epidemia 
de Dengue em Goiânia e Aparecida.

Se chegamos a esse estágio, sem dúvida, foi pela 
falta de um plano estratégico eficiente, uma política 
pública eficaz das prefeituras de Goiânia e Aparecida 
para combater o mosquito Aedes Aegypti e garantir 
melhor qualidade de vida aos cidadãos.

Nem o população de Goiânia, nem o população 
de Aparecida mereciam essa calamidade em que se 
transformou a epidemia de Dengue.

Registre-se, portanto, Senhor Presidente, o meu 
protesto diante da inércia e ineficácia das prefeituras de 
Goiânia e de Aparecida em combater de forma efetiva 
esse grave problema de saúde pública.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473, DE 2009 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 473, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, da Educa-
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ção, da Saúde, dos Transportes e da Integra-
ção Nacional, no valor global de setecentos e 
quarenta e dois milhões de reais, para os fins 
que especifica. 

(Lido no Senado Federal no dia 05-04-
2010) Relator revisor: Senador Papaléo Paes .

(Sobrestando a pauta a partir de: 12-
03-2010) 

Prazo final prorrogado: 25-05-2010 

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2010 
 (Proveniente da Medida Provisória nº 472 de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 1, de 2010, que ins-
titui o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indús-
tria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste – Repenec; cria o Programa Um 
Computador por Aluno – Prouca e institui o Re-
gime Especial de Aquisição de Computadores 
para uso Educacional – Recompe; prorroga 
benefícios fiscais, constitui fonte de recursos 
adicional aos agentes financeiros do Fundo da 
Marinha Mercante -FMM para financiamentos 
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor 
do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; 
institui o Regime Especial para a Indústria 
Aeronáutica Brasileira – Retareo; dispõe sobre 
a Letra Financeira e o Certificado de Opera-
ções Estruturadas; ajusta o Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs 
11.948, de 16 de junho de 2009; 8.248, de 23 
de outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezem-
bro de 1991; 11.196, de 21 de novembro de 
2005; 10.865, de 30 de abril de 2004; 11.484, 
de 31 de maio de 2007; 11.488, de 15 de junho 
de 2007; 9.718, de 27 de novembro de 1998; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; e 11.977, de 7 
de junho de 2009; revoga dispositivos das Leis 
nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989; 8.003, 
de 14 de março de 1990; 8.981, de 20 de ja-
neiro de 1995; 10.829, de 23 de dezembro de 
2003; 5.025, de 10 de junho de 1966; e 6.704, 
de 26 de outubro de 1979; e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
472, de 2009). 

(Lido no Senado Federal no dia 07-
04-2010) Relator revisor: Senador Romero 
Jucá 

(Sobrestando a pauta a partir de: 12-
03-2010) 

Prazo final prorrogado: 25-05-2010 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009 

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

(incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts. 353, 
parágrafo único, e 375 do Regimento interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009 
(nº 5.939/2009, na casa de origem), de inicia-
tiva do presidente da República, que autoriza 
o Poder Executivo a criar a empresa pública 
denominada empresa Brasileira de Administra-
ção de Petróleo e gás Natural S.A. - Petro-Sal 
e dá outras providências.

Dependendo de parecer das seguintes 
comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de infraestrutura.

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 Antonio 
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º 
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe 
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo di-
vórcio, 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-
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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, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de Subemenda que apresenta. 

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 Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a Deputados Fede-
rais 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. 
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13 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Discussão, em turno suplementar, do Substi-
tutivo 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 condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos ser-
viços correspondentes e dá outras providências”, 
para determinar que o atendimentode urgências 
e emergências médicas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, seja prestado pela iniciativa pri-
vada, mediante ressarcimento, nos casos em que 
as disponibilidades do Sistema forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da 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 Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do De-

putado José Carlos Elias), que dispõe sobre a 
prestação de serviços de psicologia e de serviço 
social nas redes públicas de educação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da 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 pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 
1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º pronuncia-
mento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad 
hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emen-
da 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 

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. 
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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, Rela-
tor: 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 Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator 
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, 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 
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-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 cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões 

-de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Paulo Paim, favo-
rável; 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: 
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, 
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em au-

diência, 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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc: 
Senadora Fátima Cleide, favorável, 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 Projeto de 
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Bernardo 
Ariston), que dispõe sobre a criação de áre-
as específicas e instalação de assentos para 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas 
obesas e dá outras providências. 
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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. 

Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador Rena-
to Casagrande, favorável, nos termos da Emenda 
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

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, meningo-
cócica conjugada C, pneumocócica conjugada 
sete valente, varicela e pneumococo no Calen-
dário 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 da-
tas 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 es-
trutura básica do Ministério do Esporte (cria uma 
Secretaria no Ministério do Esporte). 
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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 Re-

gimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, 
de 2007 (apresentado como conclusão do Pa-
recer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as 
contas do Governo Federal, do Senado Federal, 
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal 
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Jus-
tiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal 
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça 
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios e do Ministério Público da 
União, relativas ao exercício de 2003. 

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 primeiro 
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 
2009 (apresentado como conclusão do Parecer 
nº 1, de 2009-CN, da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Se-
nador Gim Argello), que aprova as Contas do Go-
verno 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  
Regimento Comum) 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos 
Correios, que acrescenta dispositivos ao Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, 
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares 
de Inquérito (tipifica as condutas de fazer afirma-
ção falsa ou negar a verdade, na condição de in-
diciado ou acusado, em inquéritos, processos ou 
Comissões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008, 
da Comissão de Constituição e Justiça (em 

audiência, nos termos do Requerimento nº 29, 
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

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 Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
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 
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– 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 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. 

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-
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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 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-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. 

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-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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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. 

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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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-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. 

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. 

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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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-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. 

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 tramitação con-
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junta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favo-
rável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2005-
Complementar, nos termos da Emenda nº 6-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade 
das matérias que tramitam em conjunto. 

68 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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-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. 

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. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 
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– 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. 

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-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. 

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 contagem do pra-
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zo de inelegibilidade do dispositivo em questão é 
contado a partir da perda do mandato eletivo. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, 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. 

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 Emen-
das 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: 
Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, 
com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta; 
com abstenção 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 
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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 
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 (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 28 
minutos.) 
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

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 - Edison Lobão*
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 - Hélio Costa*
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*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
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: VAGO (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) (10,20)

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) (12,18)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,19)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS) (22,31,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)



Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23)

VAGO (32)

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 Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.



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.



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.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

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



4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009



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



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



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

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
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



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

4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

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

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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



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

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

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

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br



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

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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



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.



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

 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br



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

 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  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).



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

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.



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

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)

VAGO (37,93)

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.  VAGO (11,41,96)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,94)

 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) (64,67,88,92)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,95,99)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

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

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

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) (18,50)

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



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

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

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

VAGO (3,18,29,71,82)

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.  VAGO (51,94)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  VAGO (55,93)

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.  Cícero Lucena   (PSDB) (24,67,85,92)

 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).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.

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
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

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.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
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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:  VAGO (101)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (37,75,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,38)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Tião Viana   (PT) (32,41,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,34)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,41)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (57,64)

Geovani Borges   (PMDB) (62,64,96,99)

Francisco Dornelles   (PP) (56,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,67,102,104)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,63)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (61,69,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (58,66,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,68,76,103,105)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,54,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (47)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (40,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (46)

Alvaro Dias   (PSDB) (24,74)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (25,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (51)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,49)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,48)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (29,72,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (50)  1.  Gim Argello (43)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53,79,80,94,95)

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



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

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. 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).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. 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.
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, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. 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.
30. 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.
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 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.
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 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.
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, 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).
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 à Senadora Marina Silva.
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39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. 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.
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. 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).
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. 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).
58. 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).
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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-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 Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador 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, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 31.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
102. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).



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.  VAGO (3)

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).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

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

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  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)

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

 1.  VAGO (1,31,107)

 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)

VAGO (56,110)

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.  VAGO (61,108)

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.
107. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
108. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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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) (7,15)

Paulo Paim   (PT) (8,16)

Inácio Arruda   (PC DO B) (17)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (15,16,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,19)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (11)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (20)

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) (1,6,14)

 2.  VAGO (9)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (10,13)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,12)

PDT
Cristovam Buarque (7,18)  1.  VAGO (18)

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, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).



15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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 )
VAGO (2)

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).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. 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)

VAGO (20,55)

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 (38,47,48,49,53)

VAGO (38,56)

Geovani Borges   (PMDB) (40,50,54)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (33)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Eliseu Resende   (DEM) (28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,14)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (18)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 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) (4,17)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29)

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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
18. 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.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. Em 16.02.2009, o Senador João 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 Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
29. 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).
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 Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador 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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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 )
VAGO (9)  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.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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) (5)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (6)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (4)

Instalação:  27/10/2009

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

Marina Silva   (PV) (1,2)

VAGO (11)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (10)

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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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.



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.  VAGO (3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (8)

 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.
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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.  VAGO (19,74)

 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) (34,68,71)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,72)

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. 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).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
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Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) 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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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)

VAGO (47,95)

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.  VAGO (2,94)

 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).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.

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



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).
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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.  VAGO (22,80)

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)

Edison Lobão   (PMDB) (43,81,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  VAGO (29,50,82)

 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).
80. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
81. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

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

César Borges   (PR) (28)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,23)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (25)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (32,47,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,45)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,41)

Almeida Lima   (PMDB) (42)

 1.  VAGO (48,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (43)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (44)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (36)

Marco Maciel   (DEM) (37)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (38)

Adelmir Santana   (DEM) (33)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (21)

Sérgio Guerra   (PSDB) (20,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (34)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (29,52,53,59,60)

 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) (19)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,16,39)  1.  João Durval (15,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, o Senador 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 Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
20. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
21. 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.
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, 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.
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 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
30. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
32. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. 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).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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)

VAGO (23,63,67,70,75)

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) (20,60,61,62,65)

 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 (13,53,56,64,66)

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).



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

12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 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 Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

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



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

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br



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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (65)

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

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Magno Malta   (PR) (18)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,44)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,46)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (39,64,66)

VAGO (34,63)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,35)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,45)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (40)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 3.  Geovani Borges   (PMDB) (8,9,36,42,48,59,60)

 4.  VAGO (2,53,56,58,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

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

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)
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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
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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.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  05/04/2010
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. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (3)

PT
Tião Viana   (AC) (2)

PTB

PDT

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  08/04/2010
Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
3. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.



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 Gustavo Fruet (PSDB-PR)4 

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 DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 
(Atualizada em 23.03.2010) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
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1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 
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 
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN 

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
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) 
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