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Ata da 57ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 23 de abril de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti e Pedro Simon

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 9 minu-
tos, e encerra-se às 12 horas e 43 minutos)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Represento a Mesa Diretora do Senado da Re-
pública. Brasília, Capital da República do Brasil, nós 
vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Le-
gislatura.

A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Se-
nadores que será realizada sessão especial no dia 26 
do corrente, segunda-feira, às 11 horas, destinada a 
comemorar o Dia Nacional dos Vigilantes, nos termos 
do Requerimento nº 36 de 2010.

Hoje é dia 23 de abril de 2010, sexta-feira, 9h10. 
Esta é a 50ª sessão não deliberativa.

Todas as deliberações legislativas estão sobres-
tadas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– A Presidência recebeu requerimento do Senador 
Geraldo Mesquita Júnior solicitando licença para se 
ausentar dos trabalhos da Casa nos períodos de 25 a 
27 de abril, a fim de participar da reunião da Comis-
são de Cidadania e Direitos Humanos do Parlamento 
do Mercosul em Montevidéu, Uruguai. Tendo em vis-
ta que a aludida reunião realizar-se-á no próximo dia 
26, a Presidência defere o presente requerimento nos 
termos do art. 41 do Regimento do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

É o seguinte o requerimento deferido:

REQUERIMENTO Nº 392, DE 2010 

Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constitui-
ção Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a necessária autorização 
para participar de reunião da Comissão de Cidada-
nia e Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, 

a realizar-se na cidade de Montevidéu, Uruguai, no 
próximo dia 26 de abril de 2010.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 25 a 27 de abril do corrente ano para participar do 
referido evento.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2010. – Geraldo 
Mesquita Júnior, Senador (PMDB-AC).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há oradores inscritos. 

O primeiro orador é o Senador Marco Maciel, que 
representa Pernambuco e o DEM. (Pausa.)

Ele está ausente do plenário.
O segundo inscrito é o Senador Mozarildo Ca-

valcanti, que representa no Senado o povo de Rorai-
ma pela segunda vez como Senador da República. 
Ele, com suas virtudes de médico, que fez da ciência 
médica a mais humana das ciências, um benfeitor da 
humanidade, e em sua liderança ímpar, talvez a maior 
do Brasil na forte instituição da Maçonaria, Mozarildo 
Cavalcanti tem perspectivas invejáveis na política do 
seu Estado de Roraima, na Amazônia global – ninguém 
mais do que ele entende, a defende – e no Brasil. Ele 
engrandece esta Casa pela sua firmeza e engrande-
ce o Partido de Vargas. Vargas, o grande estadista, 
sente-se bem representado com a firmeza e as teses 
defendidas aqui por Mozarildo Cavalcanti. 

V. Exª poderá usar pelo tempo que achar conve-
niente. Não ousarei cortar a palavra daquele Estado 
tão bem representado por V. Exª. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Mão Santa, como sempre, V. Exª 
muito gentil com os colegas, especialmente comigo, 
até talvez por sermos colegas médicos, mas fico muito 
feliz com as suas referências. 

Sr. Presidente, Srªs Senadores, Srªs Senadoras, 
senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado e leitores do nosso Jornal 
do Senado, enfim, da rede de comunicação do Sena-
do, que torna possível que a população tome conhe-
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cimento do que se passa nesta Casa, nas Comissões, 
nas discussões em plenário, nas votações.

Há algum tempo, Senador Gilvam, nós ficávamos 
à mercê de pequenas notícias publicadas na grande 
imprensa. E era compreensível. A grande imprensa 
tem que cobrir todos os assuntos nacionais, de norte 
a sul, de leste a oeste, dando relevância, logicamente, 
àqueles que têm muito mais a ver com o cotidiano, a 
violência, os escândalos, e também, obviamente, as 
notícias de interesse nacional.

Hoje, Senador Mão Santa, eu quero dizer que fico 
até feliz pela coincidência de falar após as comemora-
ções do aniversário de Brasília e do descobrimento do 
Brasil, ocorridos anteontem e ontem, respectivamente, 
que, para o meu tema, vêm muito a calhar, porque vou 
abordar o tema da chamada redivisão territorial.

Estive em Belém e, no sábado, tive oportunidade 
de fazer uma palestra na Maçonaria – portanto, para 
maçons – sobre esse tema. No caso, como era em Be-
lém, o enfoque principal foram sobre os projetos que 
tratam da redivisão do Pará. 

E, como eu falei, a data de anteontem e a de 
ontem servem para que reflitamos, até fazendo um 
retrospecto histórico, como realmente as sucessivas 
redivisões territoriais do Brasil permitiram que hoje nós 
estejamos próximos de ser um país geograficamente 
dividido pensando num desenvolvimento real do País. 
Eu sempre gosto de fazer uma comparação, embora 
alguns digam que não tem nada a ver uma coisa com 
a outra. Tem sim. Tem muito a ver. Vejam o mapa dos 
Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma 
área territorial do Brasil, e o mapa do Brasil. Nos Esta-
dos Unidos, há 50 estados para abrigar alguma coisa 
em torno de 300 milhões de habitantes. E o contorno 
dos estados foi traçado na régua. Não houve preocu-
pação com limites geográficos, com rios, montanhas, 
etc. Houve a preocupação, sim, de fazer uma divisão 
territorial, um contorno geopolítico que permitisse o 
desenvolvimento harmônico do país, da costa leste 
à costa oeste, do norte ao sul. No Brasil, não. Aí vem 
o argumento: “Lá a forma de colonização foi uma, a 
forma de ocupação, de luta foram outras; as pessoas 
que foram para lá eram outras.” É verdade. Porém, o 
Brasil, que foi descoberto em 1500, ficou 30 anos aban-
donado por Portugal, que atravessava turbulências na 
sua corrida até então vitoriosa de expansão geográfica 
pela África, pela busca do caminho das Índias e que 
descobriu o Brasil, como disse ontem o Senador Mão 
Santa, alguns acreditam que por acaso, mas que por 
acaso não deve ter sido, porque os portugueses, na-
quela época, já eram muito inteligentes e conheciam 
muito bem, digamos assim, as rotas, os mapas e as 
referências todas. 

Então, descobriram o Brasil até para ter o marco 
da posse sobre a terra, mas essa posse se limitou a 
isto: chegaram, desceram, rezaram a primeira missa 
e deixaram alguns degredados. O que eram os degre-
dados? Pessoas condenadas em Portugal que não 
eram desejáveis por lá. Deixaram-nas aqui no Brasil. 
Se os índios comessem, não haveria muito prejuízo. 
Mas não. Esses degredados souberam se entrosar da 
forma como era possível à época com as comunidades 
indígenas. E Portugal começou a vir aqui esporadica-
mente explorar o pau-brasil e algumas outras riquezas 
que eles iam descobrindo. E cada dia deixavam mais 
um pouquinho de gente. Ao longo de trinta anos, para 
resumir, Portugal agiu assim.

E aí deixou uma porteira aberta para que france-
ses, holandeses, ingleses saqueassem o Brasil, levas-
sem as nossas riquezas e chegassem até a implantar, 
como foi o caso da França, a França Ultramarina; no 
caso da Holanda, um governo em Pernambuco, cujo 
nome notório é Maurício de Nassau. E só trinta anos 
depois, Portugal viu o que tinha: ou acordava e toma-
va conta do Brasil, ou perdia o Brasil. E aí o que ele 
fez? Estava um país endividado, e resolveu fazer a 
primeira divisão territorial, Senador Gilvam: as capi-
tanias hereditárias.

Esse regime foi implantado por Dom João III, in-
clusive copiando um modelo que ele tinha aplicado na 
África. Olhem V. Exªs, era uma forma de privatização 
da ocupação e da exploração do território brasileiro. 
O regime das capitanias hereditárias foi implantado 
em 1534, portanto, na verdade, 34 anos depois do 
descobrimento.

Portanto, a Coroa repassou para a iniciativa priva-
da a tarefa e os custos de promover a colonização. Para 
quem foram dadas as capitanias hereditárias, Senador 
Gilvam? Para os cupinchas do rei, para os amigos do 
rei, os homens da Corte, os homens ricos de Portugal. 
E o Brasil foi dividido – aí, sim, foi uma divisão – em 
quinze capitanias, que eram faixas paralelas traçadas 
assim: do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas, 
faixas paralelas de terra com 50 léguas de largura.

Alguns donatários, Senador Gilvam, sequer vie-
ram ao Brasil. Quando fizeram as contas, não valia a 
pena se deslocarem de lá e virem ocupar uma terra 
que, para eles, era um fim de mundo, um lugar cheio 
de índios, perigosíssimo, cheio de doenças. Dos que 
vieram, apenas as capitanias de São Vicente, no Rio 
de Janeiro, e de Pernambuco tiveram de fato maior 
sucesso. A última, a de Pernambuco, teve grande 
prosperidade com a lavoura da cana e a produção de 
açúcar. E esse sistema de capitanias hereditárias du-
rou até 1759. Portanto, vejam que foram praticamente 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL2



15990 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

– já que foi criado em 1534 – mais de duzentos anos 
de capitanias hereditárias. 

Depois das capitanias hereditárias, o Brasil pas-
sou a ser governado por um governo geral. Foi o mo-
delo, como V. Exª citou muito bem aqui, que o rei, Dom 
João III, encontrou para botar ordem na casa, para ter 
uma sistematização, com um representante legalmente 
nomeado por ele, que, portanto, evitava que os donos 
das capitanias arrecadassem os impostos a seu bel-
prazer, fizessem, pintassem e bordassem. Então, foi a 
primeira tentativa de organizar o Brasil como país.

Esse sistema de governo geral se manteve até 
1808, quando veio para cá D. João VI, tangido de 
Portugal por Napoleão. Ele veio realmente com toda 
a Corte. Protegido pela Inglaterra, veio embora para 
o Brasil e instalou, portanto, a capital do Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves aqui no Brasil.

Para nós, foi muito bom, porque, de fato, a partir 
daí, o Brasil passou a ter a primeira escola de medici-
na, passou a ter as primeiras faculdades. Realmente 
a Corte trouxe intelectualidade, trouxe cultura e trouxe 
uma visão diferente e, portanto, de fato, um país. Isso 
se prolongou até que D. João VI foi chamado de volta 
a Portugal para assumir o Reino de Portugal e deixou 
aqui o seu filho, D. Pedro I, como seu representante 
no Brasil. Tempos depois, D. Pedro, inclusive com uma 
articulação da Maçonaria...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Gonçalves Lêdo liderou o processo e José Bonifácio 
depois. Mas o maior líder foi Gonçalves Lêdo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Gonçalves Lêdo, José Bonifácio e tantos outros, mas 
a verdade é que esses dois foram os principais.

O que eles fizeram? Fizeram com que D. Pedro 
entrasse para a Maçonaria, que D. Pedro fosse em pou-
co tempo o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, 
portanto a autoridade máxima da Maçonaria no Bra-
sil. Ele, então, assimilou os princípios da Maçonaria, 
de liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância com 
as ideias contrárias e de pregar permanentemente, 
digamos assim, o combate ao mal, ao vício, levantan-
do templos à virtude, buscando realmente mostrar ao 
povo o que era o caminho certo.

Pois bem, naquela época, Senador Mão Santa, 
no Brasil foram criadas algumas províncias. Vou citar 
algumas aqui: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará etc. 
Eram cerca de quinze províncias. Mas o mapa do Brasil 
era um mapa muito desigual.

Para lembrar, Senador Gilvam Borges, nós que 
somos lá da Amazônia, o Estado do Pará, por exemplo, 
o Estado do Maranhão e o Estado do Amazonas, in-
cluindo Amapá, Roraima e também Rondônia – o Acre 
não existia ainda –, formavam a Província do Maranhão 

e Grão-Pará. Depois, o Maranhão se separou e ficou a 
Província do Grão-Pará, compreendendo Pará e Ama-
zonas, incluídos Amapá, Roraima e Rondônia.

Ora, na discussão que fazemos, na exposição, 
perguntamos: será que o Pará, hoje, quer voltar a se unir 
ao Maranhão ou ao Amazonas para ser um Estado, já 
que alguns não querem redividir o atual Pará? Não, nin-
guém quer, nem os maranhenses, nem os amazonen-
ses, muito menos os paraenses. Mas, então o Pará não 
se beneficiou das redivisões que aconteceram? Lógico 
que se beneficiou. Mas, ainda assim, o Amazonas, o 
Pará e o Mato Grosso, mesmo já tendo sido redividido 
para criar o Mato Grosso do Sul, são enormes. Meta-
de do tamanho do Brasil corresponde ao Amazonas, 
Pará e Mato Grosso – 50% da área territorial do Brasil 
estão ocupadas por esses três Estados.

Aí eu pergunto: com essa geografia, nós vamos 
ajudar a eliminar as desigualdades regionais? Não 
vamos. Com certeza, não vamos. Basta ver o Sul e 
o Sudeste juntos. Todos os Estados, os sete Estados 
do Sul e Sudeste juntos, têm uma área menor do que 
a do Estado do Amazonas, igual à área do Estado do 
Pará. Isto é, o Pará é igual aos sete Estados do Sul e 
Sudeste juntos, e o Mato Grosso é só um pouquinho 
menor.

Então, é lógico que essa geografia trabalha contra 
nós que temos Estados grandões e a favor daqueles 
que têm uma redivisão territorial melhor, com Estados 
pequenos, mais fáceis de administrar.

Então, na Constituinte, Senador Gilvam, nós dis-
cutimos muito essa questão da redivisão.

Na verdade, Roraima e Amapá não iam mais ser 
redivididos, porque tinham sido redivididos. Quer dizer, o 
Amazonas e o Pará tinham sido redivididos por Getúlio 
Vargas lá atrás, em 1943, quando ele fez a criação do 
Território do Amapá, de Roraima, do Guaporé, Foz do 
Iguaçu e Ponta Porã. Foz do Iguaçu e Ponta Porã, na 
Constituinte de 1946, voltaram aos Estados de origem, 
mas permaneceram Amapá, Roraima e Guaporé, que 
depois passou a se chamar Rondônia.

Pois bem, para falar do Pará, já que eu estive lá 
numa discussão promovida pela Assembleia Estadual 
Legislativa Maçônica... porque a organização da ma-
çonaria nos Estados e no Brasil é assim, mais ou me-
nos imitando a organização do Estado brasileiro: há o 
Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, o 
debate foi no Poder Legislativo da Maçonaria do Pará, 
mais especificamente do Grande Oriente do Pará, 
presidida a Assembleia pelo meu irmão José Maria 
Martins, e que, inclusive, no debate teve a participa-
ção do Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja do 
Pará. Portanto, estavam lá presentes a Grande Loja 
do Pará e a Grande Oriente do Brasil.
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Eu disse: o que eu quero é expor minhas ideias, 
nunca impor minhas ideias, porque, aliás, imposição 
não é atitude maçônica. Então, nós discutimos lon-
gamente essa questão. Por quê? Porque agora eles 
estão preocupadíssimos pois na Câmara se aprovou 
urgência para votar os projetos que convocam plebis-
cito para a população se pronunciar se quer ou não 
quer a redivisão.

Não é um projeto para já criar o Estado. Aliás, é 
a primeira Constituição que prevê a necessidade de 
plebiscito para se criar um novo Estado na Federação. 
Por quê? Nem a anexação do Acre, nem a criação de 
Roraima, Amapá e Rondônia, nem a criação do Mato 
Grosso do Sul, nem a transferência da Capital para cá, 
que foi uma redivisão territorial, nada disso dependeu 
de consulta popular. Atualmente, a nossa Constituição 
cidadã exige que haja consulta popular.

Ora, Senador Gilvam, o primeiro projeto que, de-
pois da Constituição, tratou da redivisão territorial foi o 
projeto do Deputado Giovanni Queiroz, do Pará, para 
criar o Estado do Carajás. 

Quando, em 1999, eu assumi o meu primeiro 
mandato de Senador, apresentei três projetos propondo 
a redivisão do Estado do Amazonas, o oeste do Esta-
do do Amazonas, a parte abandonada do Amazonas 
ou a menos assistida do Amazonas; a parte oeste do 
Pará, para haver plebiscito para a possível criação do 
Estado do Tapajós; e o norte do Mato Grosso, o cha-
mado nortão do Mato Grosso, para se criar o Estado 
do Araguaia. Por que fiz isso, Senador Gilvam? Porque 
participei dos debates, Senador Mão Santa. E, depois 
de promulgada a Constituição, foi criada uma comis-
são de estudos da redivisão territorial, que trabalhou 
dois anos. Uma das conclusões foi a criação do Estado 
do Tapajós, no Pará, e de três Territórios Federais no 
oeste do Amazonas.

Então, o que eu estava fazendo, ao apresentar 
os projetos aqui, nada mais era do que, de fato, cum-
prir a Constituição, como Juscelino prometeu, quando 
foi indagado pelo advogado Toniquinho, e disse que 
cumpriria a Constituição e que traria Brasília para o 
Planalto Central. Então, estou fazendo a minha parte, 
como Parlamentar, de apresentar o projeto ou os pro-
jetos que autorizam a convocação do plebiscito. No 
Pará, como é normal – não seria diferente –, existem 
os que são a favor e os que são contrários. Eu disse, 
Senador Mão Santa, em minha exposição: respeito 
muito os que pensam diferentemente de mim e espe-
ro que também seja respeitado por pensar da forma 
como penso. E penso assim, porque tenho o exemplo 
do meu Estado. Também tem o exemplo do Estado do 
Amapá, mas tem o exemplo do Tocantins e de Brasília, 
que também foi uma redivisão territorial, tiraram um pe-

daço de Goiás para fazer Brasília; tem Tocantins, que 
também tiraram outro pedaço de Goiás – Goiás sofreu 
duas redivisões recentes – , além do Mato Grosso do 
Sul. Em todas deram certo. Por que a redivisão do Pará 
daria errado? Será que os paraenses seriam menos 
competentes do que o povo do Amapá, o povo de Ro-
raima, o povo do Tocantins e povo do Mato Grosso do 
Sul? Não. Com certeza, não é. Conheço muito bem o 
povo paraense. Estudei no Pará, no Colégio Estadual 
Paes de Carvalho, fazendo o curso científico. Depois, 
fiz a Faculdade de Medicina na Universidade Federal 
do Pará. Meus pais foram para lá, para que todos os 
meus irmãos pudessem estudar. Eu me formei lá, e, 
no ano passado, comemoramos 40 anos de formados 
em Medicina. Portanto, acho, realmente, que o Pará 
precisa profundamente debater essa questão. Não é 
possível mais continuarmos com esse mapa atrasa-
do, em que um Estado como o Pará é igual aos sete 
Estados do Sul e os do Sudeste juntos. 

O Amazonas é maior e o Mato Grosso, só um 
pouquinho menor. Não dá para ficar com esses Es-
tados-latifúndios. Isso é ruim para a população de lá. 
Aí argumentaram, Senador Mão Santa: “Ah, mas vão 
tirar as partes ricas do Pará, e a parte pobre vai ficar 
com Belém e os Municípios que rodeiam Belém” – o 
que não é pequeno. O que vai permanecer como Pará 
ainda vai ser um Estado maior do que São Paulo. “Ah, 
mas os minérios estão no oeste e no sul!” Eu pergunto: 
e São Paulo tem minério? São Paulo vive da indústria, 
do comércio. Então, na verdade, mesmo que fosse ver-
dade que lá onde vai remanescer o Estado do Pará não 
tivesse minério, por que não se implanta uma indústria 
de beneficiamento do ferro tirado de Carajás? Por que 
não se implanta uma indústria que beneficie todos os 
minérios vindos do Tapajós e do Carajás? Porque há 
uma ligação geográfica íntima. 

Então, não há nada a perder, e sim há ganhar. 
O cidadão do oeste do Pará, lá no Tapajós, vai ter o 
Estado mais próximo, o Poder Público mais próximo 
dele. Portanto, vai ter mais saúde, mais educação, mais 
segurança, como aconteceu no meu Estado.

O meu Estado, Senador Mão Santa, que é o me-
nor em população – disse aqui ontem referindo-me à 
visita do Presidente Lula que não considera o meu Es-
tado importante, porque tem pouca gente –, tem uma 
universidade federal, uma escola técnica, que hoje já 
é um Instituto Federal de Ensino Tecnológico, tem uma 
universidade estadual, uma universidade virtual, cin-
co outras instituições particulares de ensino superior; 
tem hospitais bons, inclusive o Hospital Geral de Boa 
Vista não fica a dever a muitos hospitais de capitais 
de Estados desenvolvidos; tem uma estrada asfaltada 
que nos liga a Manaus e que nos liga à Venezuela. Per-
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gunto: se ainda fôssemos Município do Amazonas, por 
acaso isso existiria? Se ainda fôssemos Município do 
Amazonas, eu estaria aqui discursando como Senador 
de Roraima? Se ainda fôssemos Território Federal, por 
acaso teríamos essas instituições de ensino superior 
que mencionei? Não teríamos, Senador Mão Santa.

Então a redivisão territorial é uma questão lógica 
e é boa para as pessoas. Aí, alguém disse: “Mas o que 
tem a ver um Senador de Roraima se metendo nos 
assuntos do Pará, do Amazonas ou do Mato Grosso?” 
Ora, o Senador de Roraima é Senador da República, 
como o Deputado Federal é um Deputado da federa-
ção, de todos os Estados. Então, um Deputado Federal 
pode apresentar uma lei, por exemplo, que tem a ver 
com o Rio de Janeiro ele sendo do Acre; um Senador 
da República pode apresentar um projeto que tem a 
ver com um Estado que não esteja, por exemplo, na 
região amazônica. Mas os projetos que eu apresentei, 
Senador Mão Santa, todos eles abrangem Estados que 
estão na região amazônica. Portanto tem tudo a ver 
com o meu Estado, com a minha região e com o Brasil. 
Essa redivisão territorial é benéfica para o Pará, para 
a região amazônica, portanto para o meu Estado, para 
o Brasil. É só ver o porquê de a Amazônia toda, hoje, 
só representa 8% do PIB nacional, o Produto Interno 
Brasileiro? Por que a Amazônia, tendo 25 milhões de 
habitantes, numa área que corresponde a 61% do ter-
ritório nacional, tem menos gente do que, por exemplo, 
a capital de São Paulo? Por que a Amazônia toda, con-
tando inclusive os eleitores indígenas, tem 11 milhões 
de eleitores, quando São Paulo tem o dobro?

Então, é preciso que entendamos que, se quere-
mos desenvolver a Amazônia, um dos remédios – não 
é o remédio – é a redivisão territorial. 

Mas quero tranquilizar aqueles que são contra a 
redivisão que o que está sendo discutido na Câmara – 
porque foi aprovada apenas a urgência para entrar na 
pauta –, e possivelmente poderá ser ou não aprovado, 
é a convocação do plebiscito. Quem vai criar o Estado, 
de fato, é a população. O que não pode é fazer o que a 
Câmara está fazendo. Há um projeto de 1992 e um pro-
jeto que saiu daqui em 2000 e que está lá engavetado, 
porque os representantes do povo brasileiro, os Depu-
tados Federais, não querem deixar a população falar. 
Estão colocando uma mordaça na população. É uma 
ditadura parlamentar contra a opinião pública. E aí tem 
gente que quer apresentar proposta para fazer referen-
do, plebiscito, e não querem esse plebiscito. Acho isso 
um contrassenso. Quem não quer? Algumas pessoas 
do Estado do Pará – no caso, estou falando no Estado 
do Pará, onde estive recentemente; há pouco tempo 
estive em Marabá, no sul do Estado do Pará, discutindo 
a mesma coisa, na Maçonaria também, lá, no caso, foi 

uma reunião promovida pela Grande Loja do Pará. E 
fico feliz, Senador Mão Santa, já que V. Exª fala tanto 
na Maçonaria, quando se refere a mim, que um tema 
de tanta importância nacional esteja sendo discutido 
dentro da Maçonaria. Acho que tinha de ser discutido 
mais amplamente. Todas as entidades deveriam estar 
discutindo esse tema e não só os Partidos.

Outra coisa que me perguntaram: “V. Exª tem al-
gum interesse em ser Governador do Tapajós ou do 
Carajás?” Eu disse: “Não. Eu sou político em Rorai-
ma, estou muito bem resolvido politicamente no meu 
Estado. Tenho mandato de Senador até 2014. Vou ser 
candidato a Governador agora em 2010. Não tenho 
nenhum interesse em ser político fora do meu Estado.” 
Eu não tenho nenhum interesse em ser político fora do 
meu Estado. Mas tenho, sim, um compromisso com o 
Brasil, um compromisso com a Nação de pensar um 
futuro melhor para a minha região, um futuro que não 
continue sendo este que está aí: região Norte com sete 
Estados da Amazônia e mais dois que não são da região 
Norte – Mato Grosso, do Centro-Oeste; e Maranhão, 
do Nordeste, ambos pertencentes à Amazônia Legal 
– e que a região Norte continue a ser o último vagão 
da locomotiva que é o Brasil. Não podemos continuar 
assim. Eu realmente não aceito. 

Quando decidi entrar para política e abandonar 
o exercício da medicina, Senador Mão Santa, não foi 
para vir para cá e ficar como aqueles macaquinhos da 
estátua: com as mãos nos olhos, fingindo que não es-
tou vendo nada; com as mãos nos ouvidos, para dizer 
que não ouvi nada; e com a mão na boca para não 
falar nada, com medo de ferir a, b ou c.

Eu aprendi na Maçonaria que tenho o direito 
de falar, e está na Constituição também o direito de 
expressar as ideias. Eu expresso as minhas ideias, 
exponho minhas ideias, mas não as imponho, até 
porque não tenho mecanismo para tal. E acho bonito 
que realmente a Maçonaria, hoje, depois de ter feito 
a Independência do Brasil, a abolição dos escravos, a 
Proclamação da República, esteja, hoje, encampando 
uma bandeira de caráter nacional, que é a redivisão 
territorial do País.

Mas quero até dizer que a Maçonaria pode mais. 
Ela deveria entrar para valer nesta luta, para promo-
ver eleições limpas agora em 2010. Deveria entrar 
para valer, Senador Geraldo Mesquita Júnior. E sabe 
como? Ou os maçons se sensibilizando e tornando-
se candidatos ou apoiando pessoas que, não sendo 
maçons, tenham o perfil do que pensamos deva ser o 
maçom: uma pessoa livre e de bons costumes; livre, 
porque não seja amarrado a ideologias, submisso a 
interesses corporativos e de bons costumes, que te-
nham a ficha limpa. Então, não precisa ser maçom, 
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necessariamente, para que o maçom vote nele. Tem 
que olhar os candidatos a Presidente da República. 
Qual é o passado deles? Qual é a experiência que 
têm? Que futuro podem oferecer ao País? Isso vale 
para os Governadores de Estado – vale e vale muito 
para os governadores de Estado. Vou abordar isso num 
outro dia sobre o meu Estado. Vale para os Senadores 
e vale para os Deputados Federais. 

O eleitor tem uma oportunidade de ouro. Esses 
mais de um milhão que assinaram o projeto para só ter 
ficha limpa têm uma oportunidade de ouro de trabalhar, 
cada um deles, multiplicando por 14, pelo menos, e aí 
serão 14 milhões, quase 15 milhões, pregando exata-
mente que o eleitor não deve votar em ficha suja. Por 
quê? Olha, vamos ter a renovação de dois terços do 
Senado, apenas 27 Senadores têm mandato até 2014, 
os outros 51 têm que se submeter a eleição agora. Vol-
ta ou não volta, depende do povo. E, se aqueles que a 
imprensa e o povo acham que são corruptos voltarem, 
de quem é a culpa, Senador Geraldo Mesquita Júnior? 
De quem votou, eles não vão ser nomeados. Ainda 
bem que estamos numa democracia; o Presidente da 
República não pode nomear Senador. Na Câmara dos 
Deputados, todos os 513 vão disputar a reeleição e vai 
ter candidatos a uma possível eleição. 

Resultado, se o eleitor, amanhã, reclamar que 
aqui tem camarada enrolado com a Justiça, que lá na 
Câmara tem sujeito notoriamente ficha suja de volta, é 
aquela história: vai reclamar para quem, para o bispo? 
Os bispos não estão em boa situação para a gente 
estar reclamando para eles.

Entendo que é a hora da mobilização da so-
ciedade, da Maçonaria, dos Rotaries, dos Lions, das 
igrejas – Igreja Católica, igrejas evangélicas e outras 
–, das agremiações, e não deixar essa tarefa na mão 
dos partidos só não. Não deixem não, porque os nos-
sos partidos ainda estão engatinhando no sentido de 
serem agremiações confiáveis, que possam, de fato, 
como deveriam, defender todas essas bandeiras.

Portanto, quero encerrar, Senador Mão Santa, 
agradecendo ao irmão José Maria Martins, Presidente 
da Assembleia Estadual Legislativa do Grande Orien-
te do Brasil no Pará, ao Grão-Mestre da Grande Loja 
do Pará, pela oportunidade que tive de estar lá e falar 
aos irmãos maçons sobre esse tema. 

Estive em Marabá também, como disse, e quero 
estar onde for chamado, porque acho que é, com o bom 
debate, com a boa troca de ideias é que nós podemos 
encontrar a melhor solução para a nossa sofrida região 
Norte e também para toda a nossa Amazônia Legal.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Mozarildo Cavalcanti, defendendo a 
tese de uma nova divisão territorial do nosso Brasil.

Mozarildo, tanto é verdadeira que sou do Piauí. 
E o sábio povo do Piauí quer dividi-lo. O Estado é um 
exemplo de como é disforme. Nós começamos num 
litoral estreito de 66 quilômetros, engordamos no meio 
e vamos à Bahia estreitar.

Brasília tem 300 mil piauienses. Não é que os 
outros Estados não queiram contribuir, mas é que são 
mais próximos, Senador Geraldo Mesquita Júnior, o 
sul do Estado, Corrente, polo de civilização, e várias 
cidades do sul são mais próximas de Brasília do que 
de Teresina. Então, os piauienses vêm aqui em busca 
de assistência médica e de perspectiva de trabalho. 

O povo vive a necessidade disto: de uma divisão 
territorial. O Piauí não é tão grande quanto o Ama-
zonas, mas cabem 12 Sergipes dentro dele. Eu me 
lembro que estava em uma reunião com o Fernando 
Henrique Cardoso, e o Governador de Sergipe, Alba-
no Franco, começou a se queixar das estradas do seu 
Estado. De maneira jocosa, eu disse que, como cabem 
12 Sergipes no Piauí, eu o governaria com uma lam-
breta. E Sergipe é o Estado mais rico em renda per 
capita, quer dizer, tamanho não é documento. Defen-
demos essa tese.

A cidade onde nasci é longe do sul do Estado. O 
rio Parnaíba, que tem sua sinuosidade, dá 1.458 qui-
lômetros por hidrovias. Se funcionar, dá 1,2 mil. De tal 
maneira que, sabiamente, reivindicam uma divisão. Se-
ria o Estado do Gurgueia. O Gurgueia é um rio como o 
Nilo, que dá a pecuária. Então, nós defendemos isso. 
Basta olhar o mapa do nosso Brasil e olhar o dos Es-
tados Unidos, Senador Geraldo Mesquita Júnior: o 
mapa dos Estados Unidos parece um azulejo, é tudo 
igualzinho; mas a disformidade que há no Brasil...

Então, nós queremos apoiar a tese de V. Exª. E 
eu, com toda a convicção, porque Deus me permitiu, 
quando governei o Piauí, criar 78 novas cidades, e to-
das elas se desenvolveram. É aquilo que você disse: 
além do que, no aparecer de uma cidade, praças para 
namorar, avenidas para desfilar, mercados para co-
mercializar, escola para educar, hospital, cadeia para 
botar ordem. O essencial é invisível aos olhos. Foi a 
oportunidade de transformar os homens do campo, 
o caboclo, que nós chamamos, em líder, vereador, 
chamá-los de vice-prefeito, prefeito. Nós, nesse siste-
ma, os que eram prefeitos das cidades pequenas hoje 
são prefeitos de grandes cidades, como Campo Maior, 
onde se deu a Batalha do Jenipapo.

Então, aplaudimos V. Exª pelo pronunciamento. 
Por isso é que digo, e digo galhardamente, que este é 
um dos melhores Senados aos 184 anos. V. Exª veio 
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do começo. Nós que somos médicos valorizamos a 
etiologia. V. Exª veio do “antes”. Nós temos que ensinar 
o nosso Luiz Inácio. “Nunca antes...” Houve o “antes”... 
V. Exª explicou e chegou ao futuro. 

Convidamos para usar...
Pela ordem, tem a palavra o Senador Mozarildo 

Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 

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

Pela ordem, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero 
dizer a V. Exª que concordo também com a criação do 
Estado do Gurgueia. Eu me restringi a defender a redi-
visão do Amazonas, do Pará e do Mato Grosso, porque 
está na minha região. Então, não quis extrapolar. Mas 
eu acho que o Estado do Piauí precisa também ser re-
pensado, o Maranhão precisa ser repensado, porque, 
na verdade, Senador Mão Santa, se nós olharmos a 
faixa litorânea de 300 quilômetros do litoral para dentro, 
há 80% da população do Brasil. Desse jeito, nós não 
vamos eliminar as desigualdades regionais. Então, eu 
quero dizer que estou também solidário ao Estado do 
Gurgueia e ao Estado do Maranhão do Sul.

Mas também quero pedir permissão a V. Exª – e 
me esqueci de fazê-lo quando estava na tribuna – para 
registrar aqui a presença, na tribuna de honra, do meu 
neto João Paulo, o terceiro na hierarquia, vamos dizer 
assim, o terceiro em idade, o João Paulo, que veio aqui 
– olhe só – com uma tarefa da escola dele. Por causa 
da comemoração dos 50 anos de Brasília, ele, que 
tem apenas seis anos, veio conhecer o Congresso, 
ver a nossa Bandeira e escrever sobre o Congresso, o 
Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, quer 
dizer, a Praça dos Três Poderes. Isso, sim, é despertar 
cedo na criança o nacionalista, o homem preocupado 
com o País de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª chamou a atenção. O nível cultural da Argentina 
é bem maior que o nosso. Ontem, o Professor Cris-
tovam disse que isso se deve a Sarmiento, da edu-
cação, mas Eva Perón é grande, Geraldo Mesquita, 
porque ela criou a Ciudad De Los Niños em La Plata, 
que seria a capital da província Buenos Aires, onde 
as crianças aprendem. Diariamente, há 700 crianças 
que vão visitá-la. Lá existem construções góticas em 
miniatura: o que é um Senado, o que é um poder judi-
ciário, o que é um hospital.

Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, que representa o Acre.

Antes que ele chegue, lerei este expediente:

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
partir de amanhã, até o final de semana do dia 24 de 
maio, as visitas guiadas de final de semana ao Senado 
Federal e à Câmara dos Deputados, realizadas às 10, 
12, 14 e 16 horas, contarão com a participação de ato-
res do grupo Caixa Cênica, interpretando personagens 
da História do Brasil, com o objetivo de comemorar os 
50 anos do Congresso Nacional em Brasília. Estarão 
representados, a Princesa Isabel, Ruy Barbosa, Jus-
celino Kubitschek, Lúcio Costa, um casal de candan-
gos, entre outros.

Então, é o Senado da República se incorporando 
à educação cultural de nosso País.

Com a palavra, Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Mão Santa, Srs. Senadores pre-
sentes, senhoras e senhores, como V. Exª está vendo, 
eu trouxe, mais uma vez aqui, aquilo que chamo de 
sacola da vergonha. E vou falar sobre ela mais uma 
vez na manhã de hoje.

Gostaria de iniciar o meu pronunciamento saudan-
do o povo bravo e querido do Município de Tarauacá, 
na minha terra, que amanhã, dia 24 de abril, comple-
ta 97 anos de instalação. A propósito dele, estou para 
concluir uma coleção de separatas dos Municípios. A 
terceira separata, por sinal, por coincidência, foi relati-
va ao Município de Tarauacá. Ela foi editada em 2005, 
Senador Mão Santa, Coleção Enciclopédia dos Muni-
cípios Acreanos. É uma tentativa do nosso gabinete, 
de forma solteira, individualizada, de relatar, em uma 
separatazinha gostosa inclusive de ler, a história de 
cada Município nosso.

Nós temos 22 Municípios. O Acre é um Estado 
pequenininho. E, amanhã, o Município de Tarauacá 
completa 97 anos de instalação. Foi exatamente pelo 
Decreto nº 9.831, de 1924. O Decreto, Senador Mão 
Santa, cria e instala o Município. A instalação se deu 
em 24 de abril de 1913. Tarauacá tem uma história bo-
nita no nosso Estado. Eu era menino, e a gente ouvia 
dizer na nossa capital, Rio Branco - e não tínhamos 
ligação por terra com Tarauacá; era só aviãozinho que 
conseguia ir e vir - que Tarauacá era a cidade do aba-
caxi grande e das mulheres bonitas. E eu completo: 
de um povo trabalhador, dedicado, alegre.

E é com esse espírito que Tarauacá amanhã fes-
teja seus 97 anos de instalação, Senador Mão Santa. 
Eu estou impossibilitado de estar presente, mas todos 
nós, do PMDB, estaremos representados pelo Deputa-
do e Presidente Flaviano Melo, que está se deslocando 
para lá hoje, com alguns companheiros do Partido, que 
logicamente representarão todos nós, do PMDB, que 
estimamos e gostamos muito de Tarauacá.
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Parabéns, portanto, a Tarauacá, Senador Mão 
Santa, e a seu povo tão querido e tão estimado de 
todos nós do Acre.

Senador Mão Santa, um dia desses, vim aqui 
mostrar ao Senado e ao Brasil aquilo que chamo de 
sacola da vergonha.

O que é a sacola da vergonha? Infelizmente, te-
nho que expor aqui a sacola do Supermercado Araú-
jo. E meu companheiro Araújo nada tem que ver com 
isso, pois a ele não cabe nenhuma culpa pelo fato de 
o Acre, hoje em dia, não produzir alimentos, ou pro-
duzir muito pouco, Senador Mão Santa. Eu mostrava 
isso naquela oportunidade, e vou dar uma das razões 
para que isso aconteça até hoje no Acre.

Este pacote de leite, por exemplo, Senador Mão 
Santa, vem de Jaru. O Acre tem uma pecuária forte, 
grande, mas este pacote de leite comprado no super-
mercado vem de Jaru, Rondônia, terra do Valdir Raupp; 
o feijão é de Cuiabá, Mato Grosso; o arroz, Senador 
Mão Santa, que a gente compra lá nos supermercados 
no Acre vem de Pelotas, Rio Grande do Sul - vem de 
longe; até o leite em pó – leite em pó, tudo bem, até 
que a gente compreenderia – também vem de longe, 
vem de Minas Gerais; vai para o Acre de carreta, de 
caminhão. Sabe por que, Senador Mão Santa? Porque 
no Acre não se produzem mais alimentos.

Aí V. Exª pergunta: “Mas por que, Geraldo, isso 
acontece? As razões são muitas, mas a principal de-
las é que o Governo do PT, que está há doze anos no 
poder do Estado, virou as costas, Senador Mão San-
ta, para a perspectiva da produção agrícola no nosso 
Estado. Infelizmente. Isso é uma política de Governo. 
Ou seja, não se produz mais nada no Acre. É uma 
política de Governo.

Eu, no sábado passado, fui visitar uma comuni-
dade num grande ramal, denso de produtores, na es-
trada Transacreana, próximo da nossa capital. O que é 
que eu fui fazer lá? Alguns produtores me chamaram 
para conversar e relatar uma situação aflitiva que eles 
vivem, que vou passar, de minha parte, a relatar da 
tribuna do Senado.

Anos atrás, esses produtores foram estimulados, 
incentivados pelo próprio Governo do Estado, Senador 
Mão Santa, a contrair financiamentos para plantar e 
produzir. Eles disseram ao então Governador do Es-
tado que não tinham como produzir, porque não havia 
como escoar a sua produção. Não havia estrada, não 
havia ramal, não havia como tirar a produção do roça-
do para as prateleiras dos mercados.

O Governo, então, garantiu a esses produtores 
que, se eles tirassem financiamento, Senador Moza-
rildo, e produzissem, construiria o ramal para que eles 

tivessem a possibilidade de, plantando, tirar as suas 
mercadorias.

O resultado dessa história, Senador Mozarildo, 
é que eles contraíram um empréstimo no banco, tira-
ram dinheiro, plantaram, colheram e perderam toda a 
produção, porque o Governo do Estado não honrou o 
compromisso de garantir a trafegabilidade. No ramal 
onde eles estão, são dezenas, centenas de famílias, 
todas vocacionadas para a produção agrícola, Senador 
Mozarildo. E hoje estão numa situação complicadíssi-
ma, porque o banco aperta, cobra, quer porque quer 
receber aquilo que emprestou. Acho até que é justo. 
Agora, o banco, para ser justo, deveria agir com eles, 
pequenininhos, como age com os grandes, Senador 
Mozarildo, que, em face de uma impossibilidade como 
essa, concreta, comprovada, recorrem ao seguro agrí-
cola e acabam não pagando suas dívidas; mas o ban-
co, por sua vez, recebe.

Esses pequenininhos produtores, Senador Mão 
Santa, estão jogados às traças, à própria sorte, por-
que o Governo não quer nem saber, não é com ele. 
O compromisso assumido naquela oportunidade o 
Governo, hoje, faz de conta que não existiu, Senador 
Mozarildo, por incrível que pareça. O banco, por sua 
vez, quer receber, e esses pequenos produtores estão 
numa situação muito complicada. 

E, olhe, Senador Mozarildo, essa é a origem da 
sacola da vergonha, Senador Mão Santa. O Acre hoje 
importa mais de 80% do que consome, do que come! 
Não estou falando aqui de automóvel, de bicicleta, de 
produtos manufaturados. Estou falando de comida!

E trago isto aqui, Senador Mozarildo, também 
como certo desabafo, porque, vira e mexe, o produtor 
acreano é acusado de preguiçoso, de que não quer 
trabalhar, de que não quer produzir. Ora, bolas! Num 
Estado onde a política oficial é truncar a produção, é 
inibir a produção agrícola, como é que as pessoas po-
dem se virar, Senador Mão Santa, como as pessoas 
podem produzir? Elas não têm recursos próprios para 
iniciar um grande plantio, um pequeno plantio, ou um 
médio plantio. Quando podem, é contraindo um em-
préstimo como esse que eu relatei, um empréstimo 
bancário para comprar semente, para comprar insu-
mos, etc. Quando produzem, não têm como escoar a 
produção, ou seja, não têm como vender o seu produ-
to para ganhar um dinheirinho, inclusive, para permi-
tir que paguem o banco. Por quê? Porque o Governo 
prometeu e comprometeu-se a garantir o escoamento 
da produção, Senador Mão Santa.

Eu estou falando aqui de ramais. Esses produtores 
vivem nas colônias, na área rural servida por ramais. 
O que são ramais, Senador Mão Santa? São estradas 
de terra, estradas vicinais, como alguns chamam. Al-
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gumas com vários quilômetros. Esse ramal pelo qual 
eu andei tinha mais de 16 quilômetros. Fora da rodo-
via, você entra... Senador Mão Santa e Senador Mo-
zarildo, o problema é que o solo acreano, em grande 
parte do nosso Estado... Nosso Estado, por exemplo, 
não tem pedra. Você atravessa o Estado, ali na fron-
teira com Rondônia, já existe pedra. Nós temos um 
cascalho muito fraquinho, Senador Mozarildo, mas não 
temos pedra. E as estradas vicinais, se não recebem 
beneficiamento permanentemente, na época do inver-
no, transformam-se em verdadeiros lamaçais. Como 
o pessoal diz lá, não passa nem sapo acorrentado. 
Carro traçado, como chamamos, carro com tração nas 
quatro rodas também não entra, Senador Mozarildo. 
Então, essas pessoas, em grande parte do ano, ficam 
completamente isoladas. Estou falando desse ramal, 
mas você pode estender essa observação para prati-
camente todo o Estado do Acre.

Então, você vive num Estado hoje, as pessoas 
vivem num Estado... A população rural, inclusive, Se-
nador Mozarildo, está vendendo... Nessa oportunidade 
em que estive, no sábado passado, com alguns pro-
dutores, alguns me disseram: “Senador, vou vender a 
minha coloniazinha, vou para a cidade. Não tem mais 
o que fazer aqui. A gente não é estimulado. Pelo con-
trário. A gente é proibido de tudo. É Ibama, é Imac, é 
Polícia Federal, é Polícia isso, Polícia aquilo”. A pessoa 
está acossada, Senador Mozarildo, naquilo que era a 
natureza dele, no lugar onde ele conseguia produzir, 
sustentar a sua família e gerar um excedentezinho para 
ganhar um dinheirinho. Hoje em dia, o produtor está 
completamente amarrado, manietado. Ele não conse-
gue produzir e, quando produz, perde a sua produção 
ou grande parte dela, porque não tem como escoá-la. 
Leva-a nas costas, Senador Mão Santa! Eu já vi gente 
saindo de enormes ramais com saco de farinha, com 
saco de milho, nas costas, andando na lama, caindo, 
porque não consegue... Não tem carro que entre. O 
Governo não constrói a possibilidade.

É uma política do Governo, Senador Mozaril-
do. É isso que me deixa impressionado. A política do 
Governo é esta: não permitir que o Estado produza. 
Já ouvi de um prócer do PT lá no Acre a pérola. Isso 
é uma pérola. Ele disse o seguinte: “Geraldo, para o 
Governo do Estado, sai muito mais em conta permitir 
a importação de alimentos do que criar as condições 
aqui para produzir.” Isso é uma sentença de morte, Se-
nador Mozarildo. Ele estava verbalizando aquilo que o 
Governo acabou por instituir no Estado.

Temos uma grande pecuária que não foi obra 
nem mérito deste Governo. Foi algo que começou a 
se instalar e a crescer em nosso Estado desde o fi-
nal da década de 60. Nossa atividade extrativista está 

descendo a ladeira, e muita gente ainda vive dela, 
Senador Mozarildo. É uma enganação com esse povo 
também, não é? Temos uma fragilíssima e precariís-
sima agroindústria. Deveríamos ter uma agroindústria 
forte em nosso Estado e não temos.

O que é que enche os olhos de alguns mem-
bros deste Governo do meu Estado em contato com 
a comunidade internacional? É a madeira, Senador 
Mozarildo. Por incrível que pareça, o Governo do meu 
Estado, que vocaliza um discurso ambientalista, é par-
ceiro das grandes madeireiras na extração de madeira, 
inclusive dentro de reservas florestais do meu Estado, 
e, para o público externo, fala o discurso ambientalis-
ta, da preservação, etc. Mas o Governo é parceiro na 
retirada de madeira, muitas vezes de forma irregular, 
no meu Estado.

Senador Mão Santa, no trecho da BR que vai 
ali para as bandas de Cruzeiro do Sul, para o oes-
te do Estado, onde há um município próximo de Rio 
Branco, Bujari, se V. Exª sentar ali num banquinho na 
beira da estrada, depois de seis horas da tarde, Sena-
dor Mozarildo, o que o senhor vê de carretas e mais 
carretas saindo com madeira, arrancada de qualquer 
jeito lá do solo acreano, é uma barbaridade! É uma 
barbaridade!

Então, ontem, inclusive, eu estive conversando 
longamente com Rodrigo Pinto. O vereador de Rio 
Branco é nosso candidato ao Governo do Estado, 
pelo PMDB. Conversei longamente com ele. Uma das 
tarefas – espero que ele seja eleito, vamos fazer um 
esforço muito grande para que ele seja eleito Governa-
dor do Estado –, uma das principais tarefas dele será 
o resgate da capacidade dos acreanos com vistas à 
autossuficiência na produção de alimentos.

Um governante que tem compromisso com o povo 
acreano, Senador Mozarildo, tem que ter isso dentro do 
coração, além de organizar essa idéia na sua própria 
cabeça. Do contrário, o Acre vai continuar, cada vez 
mais, sendo um Estado dependente, até para comer, 
das coisas que vêm de fora.

Eu vou dizer mais uma vez aqui: em Rondônia, 
a piada que falam de nós lá, Senador Mozarildo, é 
de que, se fecharem a BR-364 por uma semana, no 
Acre, nós passaremos fome. Eu não duvido disso! Eu 
não duvido disso! Já houve, inclusive, já ocorreram 
algumas paralisações, tempos atrás, que ameaçaram 
desabastecer os nossos supermercados. 

E aqui eu quero, mais uma vez, mencionar o fato. 
A sacola está aqui, é uma sacola de um supermercado, 
do Araújo, um rapaz empreendedor que nada tem que 
ver com isso. Ele é um comerciante. Ele não pode ser 
culpado por essa situação. Ele tem que abastecer o 
seu supermercado. Ele compra de onde tiver. Eu tenho 
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certeza absoluta de que ele gostaria de comprar no 
seu próprio Estado, porque ele é um acreano de va-
lor. Instalou uma rede de supermercados no Acre que 
abastece, principalmente na nossa capital, fortemente 
a população, abastece bem. Mas, olhem, ele tem que 
trazer tudo de fora. Um dia desses, ele foi à televisão, 
entrevistado que foi, e revelou um fato assustador, que 
corrobora mais ainda o que eu estou dizendo aqui: ele 
disse que, agora, por exemplo, no período da colheita 
da grande safra de grãos no País, aqui no Centro-Oeste, 
no Sul, no Sudeste, para que ele consiga levar uma 
carreta com produtos para o nosso Estado, ele precisa 
pagar o frete dobrado, Senador Mão Santa, porque, 
senão, carreta nenhuma se interessa em ir para o Acre, 
uma vez que não tem o que levar de volta.

Então, o dono do supermercado, para levar ali-
mentos para o Acre porque o Acre não produz mais, 
tem que se comprometer a pagar o frete dobrado, ou 
seja, o frete da vinda do produto lá do Rio Grande 
do Sul, terra do Pedro Simon. E ele tem que garantir 
o pagamento do frete, mesmo que o caminhão volte 
vazio. É uma coisa inacreditável! É uma coisa ina-
creditável!

Dessa forma, estou livrando a cara aqui do meu 
amigo Araújo. Ele que me desculpe, mas é uma saco-
la de supermercado. Entrei no supermercado e com-
prei isto aqui. Fui pegando nas prateleiras, Senador 
Pedro Simon.

Portanto, quero aqui, em nome dos produtores 
acreanos, principalmente dos pequenos produtores 
acreanos, dizer que é uma grande balela acusá-los de 
preguiçosos, de que não querem produzir. Eles querem, 
são vocacionados para isso, e precisam produzir, inclu-
sive. Mas estão presos em uma verdadeira armadilha. 
Isso é que chamo de verdadeira armadilha. Armadilha 
mesmo. Não têm como produzir e, quando se atrevem 
a produzir, perdem a produção, porque eles não têm 
como escoá-la. Não têm como tirá-la do lugar onde 
plantam, para levá-la para os centros consumidores. 
Vivem uma verdadeira armadilha.

Ontem, conversando com o Vereador Rodrigo 
Pinto, nosso candidato ao Governo, fiz ver a ele que 
ele tem que assumir um compromisso solene com o 
povo do Acre, o de mais uma vez colocar o Governo 
do Estado como parceiro do setor produtivo.

Ali na nossa região, Senador Mozarildo - e V. Exª 
sabe do que estou falando -, o Estado, a máquina pú-
blica, a administração, como a gente chama, precisa 
se constituir no principal indutor do processo de de-
senvolvimento, sob pena de o empresariado, os pro-
dutores não terem pernas suficientes para romper uma 
barreira e colocar os Estados – o Estado de Roraima, 
o Estado do Acre, o Estado do Amapá – em condições 

de se tornarem competitivos em termos econômicos 
no nosso País.

Gostaria de conceder um aparte a V. Exª, Sena-
dor Mozarildo, que pede há algum tempo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Geraldo Mesquita, ouvindo V. Exª, fiquei aqui refle-
tindo sobre algumas coisas. Eu tenho convicção de que 
o instituto da reeleição para o Brasil não foi nocivo no 
que tange à Presidência da República, porque tivemos 
dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, que possibilitou a estabilidade econômica com 
o Plano Real, que possibilitou a implantação de ações 
sociais importantes como o Bolsa Escola, o Vale-Gás, 
etc, que o Presidente Lula juntou num só, adicionou 
alguma coisa e, mais importante, o Presidente Lula 
não cometeu, vamos dizer assim, a travessura que os 
aloprados gostariam que ele cometesse, de mexer na 
política econômica. Nesse particular, a reeleição prova 
que foi benéfica. Por outro lado, a gente vê que a ree-
leição, em alguns Estados, por exemplo, transforma-se 
numa espécie de mandonismo de um grupo político. 
E, como disse recentemente o Ministro Carlos Ayres 
Britto, quando não é para reeleição... O Ministro falou 
que ninguém é eleito para fazer o seu sucessor, num 
claro recado ao Presidente Lula de que ele, no pro-
grama dele do seu segundo mandato, não tinha ne-
nhum item de que ele ia fazer o sucessor; aliás, não 
tem esse direito, mas, infelizmente, isso vale no seu 
Estado, no meu Estado. No meu Estado, por exemplo, 
nós temos um Governador, que era Vice-Governador, 
que nunca tinha sido eleito antes. Até para parodiar o 
nosso Presidente, “nunca dantes” tinha sido eleito; não 
tinha sido eleito vereador, deputado estadual, prefeito, 
deputado federal; não tinha sido eleito para nada, nem 
para presidente do Conselho Regional de Engenharia, 
já que ele é engenheiro. Ele se elegeu na carona do 
ex-Governador, virou Governador, e agora está fazendo 
as maiores barbaridades para se reeleger Governador, 
inclusive nesse ponto que V. Exª está falando: enga-
nando os pobres dos produtores que estão no interior, 
fazendo raspagem de vicinal. Agora, contraiu um em-
préstimo de R$150 milhões para que a Companhia de 
Desenvolvimento de Roraima faça as vicinais. Contraiu 
um empréstimo para a questão de energia. Quer dizer, 
um Estado de arrecadação pequena como o meu con-
traindo empréstimos para os futuros pagarem, para o 
povo pagar, essa é que é a verdade. Então, acho que 
realmente nós temos que pensar: será que, para os 
Estados, vale a pena a reeleição? E será que a gente 
não deveria adotar um critério de que um Governador, 
no exercício do mandato, devia ter mais rigor com as 
atividades dele? E muito mais ainda: V. Exª colocou aí 
que o nosso companheiro Araújo podia ser o marujo; 
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quem sabe até que ele não vá servir, não vá sofrer até 
retaliação por V. Exª ter trazido essa cesta aqui? Mas 
eu me preocupo muito com o que V. Exª falou: dizem 
que as pessoas têm preguiça de produzir. Olhe no meu 
Estado: nós temos lá seis, sete produtores de arroz que 
produziram o suficiente para abastecer o meu Estado e 
exportar para a Venezuela e para o Amazonas. Sabe o 
que está acontecendo agora com a política do Gover-
no Lula, que os expulsou da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol? Roraima está comprando arroz de fora! 
Os arrozeiros que ainda ficaram lá estão tentando se 
reorganizar. Que malvadeza você fazer isso com um 
Estado pobre como é o nosso, quer dizer, estrangular, 
matar a produção de um produto que agora nós esta-
mos importando; como no caso de V. Exª, os produtos 
estão sendo importados de outros Estados. Então, é 
realmente necessária uma política nacional elaborada 
pelo Governo Federal, mas eu acho que tem que sur-
gir aqui de dentro. E nós estamos lá na Subcomissão 
Permanente da Amazônia tentando fazer isso. Vamos 
ouvir, na próxima semana, o Diretor-Geral da Polícia 
Federal para saber sobre as faixas de fronteira. Temos 
que formar um diagnóstico e acabar com esse modelo 
que é do tempo do Império. Realmente, nós precisa-
mos valorizar os nossos homens e mulheres que estão 
no campo. Imagine o que é estar no campo, na mata, 
no interior da Amazônia. Se as pessoas aqui do Sul e 
Sudeste reclamam que o homem e a mulher do campo 
sofrem, imaginem o homem e a mulher do campo na 
Amazônia! Eles deveriam receber um prêmio especial 
por estarem lá; não esse tipo de tratamento que rece-
bem. Eu quero, portanto, dizer a V. Exª, sem interferir 
na parte interna do seu Estado, mas tomando como 
exemplo o que V. Exª está dizendo, que é lamentável 
que isso ocorra em todos os Estados. Isso só nos leva 
a acreditar que temos que mudar. E temos que mudar 
mesmo, mudar profundamente a política nacional. Nós 
temos que influenciar. O Senado é a Casa da Fede-
ração. Não vamos culpar a Câmara, não, pois ela não 
representa a Federação, mas a população do Brasil. 
Nós representamos a Federação. Então, temos que 
cobrar política diferente para as nossas regiões. Quero 
parabenizar V. Exª por trazer um tema como esse, que 
não é um discurso de acusação, não é um discurso 
de raiva, mas um testemunho do que está acontecen-
do. Sempre digo ao Presidente Lula que, quando se 
criticam, quando se apontam erros no Governo dele, 
ele não deve encarar como se estivéssemos falando 
contra a sua pessoa. Assim o Governador do seu Esta-
do deve encarar. Se V. Exª está trazendo esses dados 
aqui, ele deveria mandar investigar, mandar verificar 
e mandar corrigir, se for capaz.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mozarildo, também acho. Enquanto 
V. Exª falava, eu pensava em várias imagens. Eu men-
cionei, por exemplo, o fato de que, sábado passado, 
fui em visita a uma comunidade próxima da nossa ca-
pital, imagine, numa faixa de cinquenta quilômetros da 
capital. Deveria haver um cinturão de abastecimento 
numa faixa como essa. E observe que não mencionei 
o local específico nem as pessoas com quem falei. 
O senhor falou uma palavra-chave: retaliação. Eles 
mesmos me pediram: “Senador, se o senhor for falar 
sobre o assunto, não mencione a nossa localidade, 
porque a gente pode sofrer retaliação. Já chega de 
sofrimento”.

Eu fico imaginando, Senador Mão Santa, aquelas 
pessoas. E nós estamos falando, Senador Mozarildo, 
de produção! Imagine a condição das escolas rurais, 
imagine a condição da prestação de saúde nessas re-
giões. Há relatos assim dramáticos de pessoas sain-
do de madrugada com um doente na rede, andando, 
caindo, levantando, tentando levar a pessoa até a beira 
da rodagem, como eles chamam lá, para ver se pas-
sa um carro e leva a pessoa para um hospital, para 
um pronto-socorro. Mas, muitas vezes, essas pessoas 
morrem nesse trajeto. As pessoas vivem que nem bi-
cho mesmo, rapaz. Coisa impressionante. E merecem 
e têm o direito a uma vida digna.

Portanto, V. Exª tem razão. Eu estou aqui relatan-
do algo que é fato, e ninguém me desmente. Quero 
que alguém venha aqui desmentir o que estou dizendo. 
É uma realidade do meu Estado. O Governo virou as 
costas para o setor produtivo, notadamente o pequeno 
produtor e o médio produtor de alimentos. Outras ativi-
dades, e para um grupo muito seleto, muito pequeno 
de pessoas, são prestigiadas, mas a produção de ali-
mentos no meu Estado está prejudicada.

Repito: o Acre importa mais de 80% do que come. 
Como é que um Estado pode pensar em sustentabili-
dade, Senador Mão Santa? Isso é sustentabilidade? 
Eu acredito que não.

Portanto, mais uma vez, está aqui a sacola da 
vergonha, como eu defini, como as pessoas estão 
passando a repetir no meu Estado, para mostrar a 
vergonha da grande maioria do povo acreano, por es-
tarmos vivendo esta situação por falta de uma políti-
ca definida, clara, que prestigie a produção agrícola. 
A produção agrícola no meu Estado não é conflitante 
com a preservação. Ela pode conviver pacificamente. 
Não precisamos derrubar a floresta para continuar pro-
duzindo. Nós temos áreas já derrubadas, imensas. É 
preciso tecnologia, investimento.

Senador Mozarildo, V. Exª falava da reeleição, 
e eu aqui lembro o discurso do ex-Governador Serra 
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quando do lançamento da sua candidatura. Ele deixa 
muito claro que, eleito Presidente da República, que 
eu acredito que o será, encaminhará ao Congresso 
Nacional uma proposta para terminarmos, de uma vez 
por todas, com a reeleição, para fixarmos um mandato 
de cinco anos para os nossos executivos e acabarmos 
com essa história de reeleição, porque reeleição, no 
nosso País, está demonstrado, está cabalmente pro-
vado, é uma situação, um fato que proporciona todo o 
tipo de desvio, até de conduta; todo o tipo de situação 
que não acrescenta absolutamente nada, Senador Pe-
dro Simon, à história política do nosso País.

Outra coisa, Senador Mozarildo, que achei mui-
to interessante no discurso do futuro Presidente José 
Serra é o fato de ele dizer que prestigiará as emendas 
parlamentares. Essa comunidade que visitei de pe-
quenos produtores me fez uma solicitação: “Senador, 
coloque uma emenda no Orçamento para que a gen-
te possa adquirir um ou dois tratores agrícolas para 
permitir que a gente continue aqui produzindo”. Essa 
situação das emendas parlamentares deve ser devi-
damente equacionada. É compromisso do ex-Gover-
nador Serra: assumindo a Presidência da República, 
ele tratará isso com a maior seriedade. Significa dizer: 
ele não vai enveredar pelo caminho comum, banal, 
cretino de liberação de emenda só para uma patota, 
só para aqueles parlamentares que bajulam o Gover-
no, que se dobram à vontade de um Governo que por 
vezes se mostra despótico, discricionário, autoritário, 
porque, ao negar a possibilidade de liberação de uma 
emenda parlamentar que destina recurso para com-
pra de equipamentos agrícolas para uma comunidade 
produtora, você não está prejudicando o parlamentar, 
Senador Mozarildo, você está prejudicando a comu-
nidade. Isso é autoritarismo!

Portanto, era isso, mais uma vez, o que eu tinha 
a dizer. Infelizmente, era isto, mais uma vez, que me 
fez vir à tribuna, Senador Mozarildo: um sentimento 
pesado. Primeiro, além desse sentimento pesado de 
ver a população do meu Estado sofrendo, a população 
rural do meu Estado, Senador Mozarildo, está toda indo 
para a cidade, porque já não vê condições de viver no 
campo, como a gente diz, produzindo. E eu quero ver 
como é que esses ecologistas de gabinete vão expli-
car, como é que vão justificar.

Tem gente por aí, Senador Mozarildo, achando 
que feijão e arroz nascem nas prateleiras do super-
mercado, tal é a falsidade desse discurso histérico da 
preservação, que joga produtores contra aqueles que 
se acham donos da verdade.

Portanto, boa sorte ao povo acreano. Espero que, 
no dobrar deste ano para o outro, a gente tenha uma 
outra realidade político-administrativa no Estado, para 

que possamos resgatar e retomar muitas das atividades 
que foram jogadas para o espaço, muitos compromissos 
que foram jogados no leito da estrada. E que possamos 
dar as mãos de novo ao povo acreano, solidariamente, 
e fazer com que ele volte a ter condições de produzir, 
para que o Acre, enfim, se torne um lugar sustentável, 
porque, hoje, sustentabilidade no Acre, Senador Moza-
rildo, quando se fala em desenvolvimento sustentável 
no Acre, para mim, a realidade mostra o seguinte: é 
a grande maioria da população sustentando o desen-
volvimento de poucos. Isso é que é a definição clara 
de sustentabilidade lá no Acre. O Brasil inteiro precisa 
tomar conhecimento disso.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Agradeço ao Senador Geraldo Mesquita pelo 
importante pronunciamento feito. Gostaria até de fa-
zer uma observação, Senador Geraldo Mesquita: não 
vi nenhum ecologista falar nada sobre a erupção do 
vulcão na Islândia; não vi comentar nada sobre as 
explosões solares constatadas agora recentemente e 
que afetam sobremodo o clima na terra. Não vi nada. 
Por que será?

Gostaria, agora, de anunciar, com muita honra, 
a palavra do nobre Senador Mão Santa, do Partido 
Social Cristão do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, que preside esta reunião não 
deliberativa de sexta-feira, parlamentares presentes, 
brasileiros e brasileiras, os presentes aqui no plenário 
e os que nos assistem pelo fabuloso sistema de co-
municação do Senado da República.

Pedro Simon, Shakespeare, culto como V. Exª, 
tem um pensamento interessante. Mozarildo, ele disse: 
“A sabedoria resulta de somarmos a experiência dos 
mais velhos com a ousadia dos mais novos.”

Evidentemente que o Senado, daqui e de qualquer 
instituição, é uma casa de mais velhos, mas aqui nós 
podemos chegar a essa sabedoria, porque as nossas 
leis permitem que brasileiras e brasileiros a partir dos 35 
anos sejam Senadores da República. Mas, no contexto 
da história do mundo, o Senado é uma casa de mais 
velhos. E a sua inspiração foi divina, foi de Deus. 

Conta a Sagrada Escritura que Deus pinçou um 
líder para libertar o seu povo: Moisés. E esse Moisés 
buscou de Roma as coisas através das leis. Diz-se, 
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então, Pedro Simon, que seria a primeira obra psico-
grafada, em pedra. Ele foi ao Monte Sinai, recebeu a 
mensagem e gravou nas pedras. São as leis de Deus. 
E através dessas leis, Moisés liderava o seu povo. Mas 
o povo, desobediente, o povo, encantado pelos praze-
res da vida, vadiava. E foi simbolizado na adoração ao 
bezerro de ouro, rumo das riquezas, simbolizando que 
o povo queria era riquezas. Então, ele se enfureceu, 
quis desistir, quebrou as tábuas da lei e ouviu uma voz: 
“Busque os mais velhos, os mais experientes e eles o 
ajudarão a carregar o fardo do povo.” 

Dessa ideia nasceu a ideia de Senado da Repú-
blica, mudando o governo do povo, de uma democracia 
direta por uma representativa, aperfeiçoada em Roma 
e simbolizada por aquele grande Senador Cícero que, 
quando falava, dizia: “O Senado e o povo de Roma.” 
Cícero seria o nosso Pedro Simon hoje, que, quando 
fala, cita: “O Senado e o povo do Brasil.”

Pedro Simon, a ignorância é tão audaciosa – 
isso não é meu, eu aprendi com o meu professor de 
cirurgia, Mariano de Andrade, muito qualificado. Ele 
sempre repetia e balbuciava: “A ignorância é auda-
ciosa.” Um cirurgião novo, residente, querendo correr 
na cirurgia, querendo mostrar as suas habilidades. E 
ele olhava assim e dizia: “A ignorância é audaciosa”. 
Porque ele dizia que cirurgia não era corrida de cavalo 
para se medir no cronômetro. Tem as consequências, 
tem os pós...

E eu, outro dia, vi uma mocinha de um tal de CQC. 
Olha a ignorância audaciosa! Uma mocinha! Olha aí, 
Pedro Simon, debocha do País todo. A ignorância é 
audaciosa! Chegou e disse: “Senador, o Senado foi 
reprovado pelo povo”. Olha aí, Mozarildo, que petu-
lância! Olha quanta ignorância! Nunca vi. CQC! Eu 
disse: o quê, menina? “O povo, o povo reprovou.” Que 
povo, menina? O povo sou eu, sou o povo, sou o povo. 
A ignorância é audaciosa! Estou vendo. O Senado é 
reprovado em quê? Nós somos filhos da democracia 
e do povo. Mas é aquela imbecilidade generalizada, 
nascida da ignorância de que somos vítima. 

Eu digo, o povo do jeito que o Luís XIV – L’État 
c’est moi –, eu digo, somos o povo, sou um filho do 
voto, da democracia. Se o Luiz Inácio tem 58 milhões, 
aqui tem 90. Tem gente que chegou aqui com quase 
10 milhões de votos. Atentai bem! Isso aqui foi o aper-
feiçoamento. O mundo se aperfeiçoa. Na democracia 
representativa, o povo ia para a praça em Atenas e 
Ágora. Péricles fez a sua primeira Constituição, mas 
era impossível para tudo se consultar o povo todo. Aí, 
nasceu isso aperfeiçoado. 

E Rui Barbosa está ali. E quis Deus adentrasse 
aqui Marco Maciel, símbolo da grandeza. Pode buscar 
nos Senados do mundo todo. Não tem um homem de 

virtudes como Marco Maciel. Este é o melhor Senado 
da história.

E este é o melhor porque... Isso é o que tem que 
entender. A mocinha, analfabeta de pai e mãe, chega 
aqui: “Ó, o Senado foi reprovado”. Reprovado em quê? 
CQC... Reprovado em quê? Este País só vai ter elei-
ção direta porque o Senado existe. Se não fôssemos 
nós, Senadores, isso aqui estava igualzinho a Cuba, 
à Venezuela, ao Equador do menino Correa, à Bolívia 
do Morales, ao Paraguai ali do padre reprodutor, essa 
zorra. O terceiro mandato não passou porque nós não 
deixamos, porque nós entendemos, porque nós somos 
preparados. Aqui não tem reprovado não, eu sou é 
aprovado. Eu, no meio da rua, dou hoje mais autógra-
fos do que esse Roberto Carlos. É, o povo respeita, 
o povo sabe. Nós somos filhos do povo. Eu nunca... 
Pedro Simon, você já recebeu alguma reclamação de 
povo? Eu não. Eu recebo é aplauso mesmo, é pedido 
de fotografia, é autógrafo. Não tem nada disso.

Eu daria só um quadro, Pedro Simon. Quer dizer 
que nós só valemos mortos? Morreu – e eu não quero 
mais esse quadro –, mas eu vi aqui, morreu Ramez 
Tebet. Olha, o que foi de choradeira neste País. Ele, 
moribundo de câncer, discursando ali, igual ao Teotô-
nio Vilela no passado.

Eu fui a Três Lagoas, a cidade dele. Eu fui, o País 
chorou, o Mato Grosso chorou. Morreu Jonas Pinhei-
ro. Até o céu chorou, Mozarildo. Eu fui ao enterro dele. 
No Estado todo choveu. Na chuva, o povo cantando. 
Morreu o Antonio Carlos Magalhães, bem ainda ali. 
Chorou a Bahia, chorou o Brasil, chorou todo mundo. 
E ainda choram lá. Quer dizer que só somos bons – 
está vendo, Pedro Simon? – mortos. Que nada! Nós 
somos a virtude da Pátria. É, tem que ser. Então, não 
tem razão.

Este Senado, justamente,... E, hoje, estou aqui 
para comemorar a experiência dos mais velhos com 
a ousadia dos mais novos. É um Senado que tem os 
mais velhos. Hoje, completa-se com o sexto homem 
brasileiro do jeito que Deus falou para Moisés: “Bus-
que os mais velhos, os mais experientes”. Todos estão 
nesta Casa.

Amanhã, o Presidente José Sarney faz 80 anos. 
Antes dele, Pedro Simon, cantado no Rio Grande do 
Sul. Todo o Brasil vai homenageá-lo, e eu quero ho-
menageá-lo aqui.

João Durval, Prefeito da sua Feira de Santana, 
Governador da Bahia, Senador. Árvore boa dá bons 
frutos: o filho dele é o Prefeito de Salvador. Olha o 
Senado!

Eliseu Resende. Olha que Minas tem história bo-
nita! Eu sei quase todas, desde Tiradentes, passando 
por Olegário Maciel, Benedito Valadares e chegando 
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ao nosso Juscelino. Ninguém excede a Eliseu Resen-
de em seus conhecimentos. Ex-Ministro da Fazenda, 
Senador, ele é a brandura da política mineira.

Paulo Duque. Ele representa tanto a história do 
Brasil que outro dia, ele estava sentado ali, Mozarildo, 
folheando a Manchete e a Cruzeiro, duas revistas ve-
lhas. Era o sepultamento de Getúlio Vargas. Olhei do 
meu jeito, peguei a revista. Olhem a história. Vi uma 
mulher bonita ali. Mulher chama logo a atenção da 
gente. Eu ia lá olhar o defunto do Getúlio? Havia uma 
mulher bonita, Pedro. Eu disse assim: “E essa mulher? 
Que mulher bonita!” Ele: “É minha mulher”. Era a secre-
tária de Getúlio Vargas. Ele era um Deputado Estadual 
novinho – este Senado tem história – que se casou 
com a secretária encantadora de Getúlio, do Palácio. 
Estava lá. Então, Paulo Duque tem essa história. De-
putado Estadual.

E Epitácio Cafeteira? Sou testemunha. Sou vizi-
nho do Maranhão. Eu passava as férias no Maranhão. 
Por isso, vou prestar homenagem ao Presidente Sar-
ney. Sou vizinho e conheço a história. Digo como está 
escrito em “I-Juca Pirama”: “Meninos, eu vi!” Quanto a 
Epitácio Cafeteira, eu era menino, ia lá e estava escrito. 
Grande executivo. Mozarildo, quando você for Gover-
nador, coloque lá como Cafeteira assim: “Prometeu, 
cumpriu; prometeu cumpriu; prometeu, cumpriu.” Eu 
sabia aquilo. Era menino. Prefeito, ele prometia e colo-
cava: “Prometeu, cumpriu.” Fazia um grupo: “Prometeu, 
cumpriu; prometeu, cumpriu.” E havia um Cafeteira. É 
a fé que remove montanhas. Extraordinário político, 
homem de experiência, extraordinário Governador, 
bancário, um líder. Então, esses homens representam 
a experiência aqui.

Mas esta é uma Casa rejuvenescida. Nós temos 
Marconi Perillo. É o melhor da juventude política, não 
é? Aí, Marconi Perillo, Governador brilhante, Vice-
Presidente do Senado.

João Vicente Claudino. Jovem, família empre-
sarial, vitoriosa. O pai dele levou os paraibanos para 
o Piauí. Tem mais dinheiro do que os piauienses to-
dinhos. Mas eles têm essa vocação. E o seu filho foi 
meu Secretário de Indústria e Comércio, um homem 
de muito... Vamos dizer que realiza política com muito 
respeito à coisa pública.

Fátima Cleide, Patrícia Saboya, Gim Argello e 
Kátia Abreu, pessoas novas que se somam.

Então, Pedro Simon, é como Shakespeare diz: 
aqui tem a experiência dos mais velhos e a ousadia 
dos mais novos e a sabedoria. 

Mas estamos aqui... Eu recebi um e-mail aqui:

Prezado Senador Mão Santa, não podia 
deixar passar sem lhe informar da efeméride. 
Os amigos têm de estar presentes. Preparei 

esta mensagem que recebi em 1993 do sau-
doso Clidenor Freitas, figura querida e glória 
do Piauí.

Clidenor Freitas, eu não sei se o Pedro Simon 
conheceu, foi Deputado Federal. Antes disso, ele foi o 
primeiro psiquiatra do Nordeste a fazer, no Nordeste, 
um hospital psiquiátrico, porque naquele tempo, antes 
dele, os doentes mentais eram amarrados. Ele cortou 
as correntes. Foi avançadíssimo. Ainda hoje é o Meduna 
um centro de excelência de tratamento psiquiátrico. 

E esse homem foi político, Deputado Federal, 
eu convivi com ele, que foi cassado. Quando ele foi 
cassado, ele era Presidente do Ipase, que era aquele 
grande instituto dos funcionários públicos que tinha o 
Hospital dos Servidores do Estado, no qual eu me for-
mei cirurgião. Então, essa figura é uma figura extraor-
dinária. Ele foi exilado, ele andou pelo Peru e passou 
mais tempo, a figura dele, simpática, boêmia, intelec-
tual, em Montevidéu. Ele foi íntimo de João Goulart, 
íntimo de Brizola, e seu exílio foi mais em Montevidéu. 
Então, ele mandou para esse... Em 93, eu convivi com 
ele, aprendi muito, ele me apoiava, era um dos homens 
mais experientes. Ele mandou para esse coronel Heitor 
J. Souza, Coronel do Exército. “José Sarney. Dobran-
do os Oitenta”: 

Quando Henry Miller completou oitenta 
anos, escreveu esta crônica fabulosa e única, 
uma lição de sabedoria sem igual na literatura 
universal. Nos clássicos renomados a velhice é 
tratada com severidade e tristeza. Miller despre-
za todos os preconceitos e recomenda olhar a 
vida como ela é, divertir-se, espalhando alegria 
e confusão... Pois leia o que ele diz. 

Mas o coronel faz uma homenagem ao Sarney, 
que eu acho justa, e mandou como é ouvida. Ontem, 
isso começou pelo Senador Gilvam Borges, que nos 
antecedeu numa homenagem, porque eu estava na 
Presidência e endossei aquilo, buscando pensamen-
tos bíblicos, ouvi, Pedro Simon? Está no livro de Deus: 
aqueles de que Deus é amigo, que gosta, que ama, 
que escolhe, que é bem-aventurado, Ele dá uma longa 
vida e, durante todos os dias da sua existência, terá a 
capacidade de exercitar suas atividades funcionais.

Isso é o que acontece com os nossos homens 
de sabedoria aqui, que acabei de citar: José Sarney, 
Pedro Simon, João Durval, Eliseu, Paulo Duque e o 
Epitácio Cafeteira, que enriquecem este Senado.

Então, aqui, o Coronel diz o seguinte, em atenção 
a ele, Heitor J. Souza, Coronel do Exército:

O doutor José Sarney vai fazer, como vem 
sendo anunciado, 80 anos pela primeira vez, 
no próximo dia 24 de abril. Seus bons amigos 
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terão a oportunidade de abraçá-lo pelo feito e 
pedir-lhe, em segredo, o telefone de seu pedia-
tra. Nesse tempo, dividindo poesia e política, 
ocupou todos os cargos que pode um político 
almejar e, na Cadeira 38 da ABL (Academia 
Brasileira de Letras), dedicar-se às letras e ao 
desenvolvimento da cultura brasileira. 

Pai dedicado, filho extremado, marido 
exemplar e avô apaixonado, poderá, ao lado 
dos seus, na bucólica Calhau, comemorar com 
um bom vinho do porto, as iguarias daque-
las terras, capitaneadas pelo arroz de cuxá e 
peixe-pedra.

A história lhe fará justiça pelas conquistas 
definitivas, e sua passagem pela Presidência 
da República culminou com a consolidação 
política e democrática do Brasil.

Tancredo Neves, em suas derradeiras 
palavras, escreveu: Caro Sarney, a Nação está 
registrando o exemplo de irrepreensível corre-
ção moral que o prezado amigo lhe transmite 
no exercício da Presidência da República’. 

Em viagem ao México, ao lado do amigo 
Abreu Sodré, recebeu, de Octávio Paz, a de-
dicatória consagradora: ‘José Sarney, poeta e 
defensor da liberdade’.

Josué Montello assim o descreve em ou-
tras palavras: ‘José Sarney ao mesmo tempo 
em que faz política, faz literatura, com esta 
característica: Como político não é literário, 
como homem de letras, não é político’. 

Sua obra literária tem sido vista com a 
ótica do político, o que tem penalizado o con-
teúdo telúrico de Norte das Águas, O Dono do 
Mar e Saraminda, este, com cenário e enredo 
no Estado do Amapá.[Saraminda é um dos me-
lhores romances da literatura brasileira].

Levado por Nova da Costa, chegou para 
colocar o novo Estado na agenda nacional. Um 
salto mortal triplo e sem rede, que, nos versos 
de Luiz Vieira, levaram para as barrancas do 
Amazonas os versos da canção: “Meu voto é 
minha Lei, pra Senador José Sarney”.

Saulo Ramos, amigo de todas as horas, 
poeta e advogado dos bons, em seu relato de 
governo assim descreve o feito de José Sar-
ney para a cultura nacional: “A Lei Sarney não 
é uma obra do seu governo, mas dele. Como 
Senador, fez o projeto em 1984 e, como Pre-
sidente a sancionou. É o caso típico de bater 
o escanteio e fazer o gol de cabeça”. 

E continua: ‘A lei de impenhorabilidade 
do bem de família é uma nobre visão de sen-
sibilidade.’

Essa é a lei que por si só justificaria ele.
É o seguinte: esses banqueiros aí, famintos, es-

ses aloprados aproveitadores, que se enriquecem, que 
tomam dinheiro dos velhinhos aposentados com aque-
la enrolada, fizeram uns contratos – esses banqueiros 
miseráveis vão todos para o inferno; o Luiz Inácio foi 
enganado pelos aloprados, aí são aloprados – com 
letra miúda – eu já os vi –, bem pequenininha, dizen-
do que iam capar 40% das aposentadorias, e fizeram 
a mídia, em todo o lugar, que era um negócio bom o 
consignado. Eu adverti daqui, pai da Pátria, inspirado 
em Abraham Lincoln, que disse: “Não baseie sua pros-
peridade com dinheiro emprestado”. Mas a mídia, os 
aloprados, os banqueiros pecadores – a Igreja, que 
diz para não servir a dois senhores: ao dinheiro e a 
Deus –, nós advertimos, mas enganaram os bichinhos. 
E o Lula, os aloprados o enganaram. Haja televisão! 
“É bom para os velhinhos o consignado”. Eu dizia da-
qui: “Não é bom”. Olha, tinha pintado em todo o Brasil, 
tinha mais do que cabaré: “Empresta-se dinheiro”. E 
os velhinhos, na propaganda, foram na onda, tiraram 
na boca do caixa. Nenhum banco faliu, porque, na 
aposentadoria, já pega 40%. E as letras do contrato, 
Pedro Simon, eram bem pequenininhas – esses ban-
queiros vão todos para o inferno –, bem pequeninhas, 
eu fui ver. E nós, que somos médicos, sabemos que 
ou o velho tem hipermetropia, que é vista cansada, 
ou tem catarata. Então, nem leram. E os pobrezinhos, 
os aposentados, além de terem aquilo que queremos 
enterrar, que é o fator redutor da aposentadoria, caí-
ram no conto dos banqueiros.

Luiz Inácio – é bom, foi o pai dos pobres, ajudou, 
fez essa bolsa caridade – ele é a mãe dos banqueiros. 
Ó Pedro Simon, mãe dos banqueiros! Não precisa ter 
candidato mulher, porque ele foi a mãe. 

Eu faço uma indagação – olha, eu vi, com o 
Primeiro-Ministro, bancos falirem na Inglaterra; eu 
vi, nos Estados Unidos, esse Barack Obama ficando 
doido, tudo quanto era banco falindo; na Espanha, eu 
estava lá –: qual foi o banco que faliu aqui no Brasil, 
heim? Então, o Luiz Inácio foi o pai dos pobres, deu a 
Bolsa Família – caridade é bom –, mas ele foi a mãe 
dos banqueiros. Sacrificou todos os velhinhos, que es-
tão aposentados, endividados e enganados. Fizeram 
um contrato, eu quero que vocês vejam as letras. Não 
dá para ler. Mesmo com lente não dá pra ler, tem que 
botar um microscópio, aquilo que a gente via ameba – 
entamoeba histolytica, coli, trypanosoma. Foi uma 
indignidade, uma imoralidade. Então, os velhinhos – aí 
eu digo: nunca antes houve tanto suicídio de velhos, 
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porque eles são honrados, são direitos com os compro-
missos – foram capados pelo Governo no fator redutor 
previdenciário e mais esses empréstimos.

Então, Sarney os salvou, porque esses miseráveis 
banqueiros, Pedro Simon, queriam tomar as casas dos 
velhinhos todas. Não pagou, toma. E o Sarney fez essa 
lei que impede o banco de as tomar. Ainda quiseram 
mudar, recentemente. V. Exª se lembra, não é Mozaril-
do? Foi o Senado que não deixou. Esses famigerados 
banqueiros: não pagou, toma a casa. 

Então o Sarney fez uma lei dizendo que é im-
penhorável. Não pode. Ninguém pode tomar a casa 
da família. 

E continua: “A lei de impenhorabilidade de bem 
de família é uma obra de visão e sensibilidade”. 

Ao receber Juscelino Kubitschek, como Gover-
nador do Maranhão, em 1968, dele recebeu um agra-
decimento; “Seu discurso deixou-me sensibilizado e 
preocupado com as consequências de suas palavras 
generosas, porém bravas e corajosas”. [Juscelino foi 
cassado aqui e ele teve coragem de receber e o ho-
menagear].

Clidenor Freitas, orgulho do Piauí – este médico, 
meu amigo pessoal que lia Dom Quixote de La Man-
cha, um dia adentrou o Palácio do Karnak, quando 
eu era Governador. Pedro Simon, ele perguntou se eu 
tinha lido Dom Quixote, O Cervantes. Na minha fran-
queza, Mozarildo, eu disse: li, mas achei meio chato; 
é grande. Gosto mais do Maquiavel, O Príncipe. Aí ele 
disse que o Dom Quixote era melhor e depois me deu 
um com a página política riscada. Este Clindenor fez 
isso. Sábio. Foi cassado. 

É o seguinte: Dom Quixote, depois dos seus so-
nhos utópicos de conquista, de luta, de moinhos de 
vento, sempre defendendo os fracos, sempre defen-
dendo os oprimidos, na companhia de Sancho Pança, 
no fim, o fidalgo resolveu e disse: Sancho Pança, você 
me acompanhou, então vou-lhe premiar. Vou-lhe dar 
uma ilha, Baratária, para você ser governador. Aí o ca-
boclo velho disse: não, mas eu não posso, governador, 
eu não tenho saber, não sei. Aí ele disse – aprendam, 
eu que sou do Partido Social Cristão, este Partido que 
tem a doutrina de Cristo – Mozarildo, ele disse assim: 
tenho observado, você é temente a Deus e isso é uma 
grande sabedoria. Então você vai governar. Aí ele en-
sinou – está ouvindo, Mozarildo? –: Sancho Pança, 
seja honesto, seja trabalhador, arrume uma mulher, 
uma Adalgizinha honesta, direta, seja bem casado, 
sua família, não coma demais, não beba demais, com-
porte-se, tenha coragem. Ensinou tudo. Aí o Sancho 
Pança ficou meio desconfiado, ele saiu e aí ele voltou 
– essa frase, Mozarildo, é dele –, aí ele disse assim: 
eu me esqueci de uma coisa, só não tem jeito para a 

morte. Esta é uma frase do livro. Interessante que ele 
foi-se embora, deu saudade e voltou. Sancho Pança, 
humildade, Sancho Pança, temente a Deus. Ele foi um 
bom governante. Aí o Dom Quixote volta e diz: Sancho 
Pança, e esse negócio de governo, o que você acha? 
É um golfo de confusões. 

Então o Clidenor me deu esse livro e meu deu 
uma estatueta de Dom Quixote de La Mancha que 
tenho na minha casa de Parnaíba. Quando eu saí do 
Palácio, eu saí com a bicha, eu digo, êpa, isto não é 
do Palácio, não, isto aqui foi um presente que esse 
sábio, esse filósofo que está aqui, Dom Quixote, que 
o nosso amigo, o nosso médico...

Clidenor Freitas, orgulho do Piauí (como 
bem diz o Senador Mão Santa), nos deixou 
com sua valentia de Dom Quixote, essa crô-
nica de Henry Miller que cuido de repassar ao 
aniversariante que, com a loucura do cavaleiro 
indomável, também vem desafiando os moi-
nhos com a pressa de quem não tem tempo 
para envelhecer.

Mario Quintana, seu amigo e parceiro de 
convivência literária, escreveu um dia: “Aqueles 
que põem pedras no meu caminho, passarão... 
Eu, passarinho.”

Salve, pois, Presidente Sarney, pelos bra-
vos e bem vividos oitentões e que nesse dia 
rodeado de amigos e admiradores, com seu 
espírito cheio de alegria de viver e o privilégio 
de ter realizado tanto, possamos proclamar: 

“Que o Criador não tenha limites!” SEM-
PRE ALEGRE E VIVO! 

Heitor J. Souza – Cel. Exército

Ele mandou e eu li.
Mas tem outro aqui, que é do jornalista extraor-

dinário Gilberto Amaral, que fez uma crônica: “Sar-
ney: 80 anos de idade, 55 dedicados à vida pública”. 
“O importante não é o que fazem do homem, mas o 
que ele faz com que fizeram dele”. (Jean-Paul Sartre, 
o filósofo).

Mas eu queria dizer que o nosso grande Gilberto 
Amaral justifica o Governo exitoso do Presidente Sar-
ney, em todos os aspectos, que eu recomendo. Ele ter-
mina: “Cumpriu-se, assim, o compromisso de Tancredo: 
o Brasil se tornou uma grande democracia e a questão 
social foi colocada na sua agenda política”. 

Mas ele cita aqui o Jean-Paul Sartre. Então, per-
mita-me citar aquele lá do Maranhão mesmo. Meu pai 
é maranhense, de Alecrim. O alecrim é o que ele faria, 
380, e eu passei minha infância.

Eu conheço a história do Maranhão, eu conheço 
a história do Presidente Sarney. Então, penso que a 
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sua homenagem deve ser naquele poeta maranhen-
se, Gonçalves Dias, que naquele seu cântico diz: Me-
ninos eu vi. E na frase mais forte, nos versos mais 
fortes ele diz: 

Não chores, meu filho
Não chores, que a vida 
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar!

Forte e bravo é esse filho maranhense, neto de 
piauiense, de Assuero, que é o aniversariante Sar-
ney.

E aqui vai anexo, mas não vou ler, mas peço ao 
Presidente que reproduza nos Anais da Casa para que 
todos os brasileiros leiam a crônica de Henry Miller, 
que nos foi ofertada por e-mail. Henry Miller foi cine-
grafista, foi escritor, foi jornalista, foi autor de cinema: 
Dobrando os Oitenta. Não vou ler pelo adiantado da 
hora, mas que o Brasil todo veja essa filosofia que pas-
sou com o espírito criativo de Henry Miller ao mundo. 
É uma homenagem que ofereço ao Presidente Sarney 
e a todos esses nossos Senadores que já passaram, 
que entraram no pódio da medalha de ouro.

E que, como está escrito, laureado no Livro de 
Deus, aqueles amados por Deus, escolhidos por Deus, 
preferidos de Deus, Ele lhes dá uma longa vida e, du-
rante todos os dias dessa sua vida, eles tenham com-
petência de exercitar as suas funções.

E essa homenagem ao Presidente Sarney, eu 
estendo a todos os octogenários que enriquecem este 
Senado da República do Brasil, não permitindo nunca, 
jamais, um CQC vir dizer: é... bobinha. É, foi reprovado. 
Reprovado de quê? Como podemos ser reprovados 
em um Senado que tem José Sarney, Pedro Simon, 
João Durval, Eliseu Resende, Paulo Duque, Epitácio 
Cafeteira, que são bênçãos de Deus ao Senado da Re-
pública do Brasil, de onde falamos. E falo como Cíce-
ro, o maior dos Senadores da Itália do Renascimento, 
que dizia: O Senado e o povo de Roma. Eu posso, eu 
digo: o Senado e o povo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Nobre Senador Pedro 
Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Aproxima-se da tribuna o Senador Pedro Simon. 
Pedro Simon simboliza, para nós, a grandeza e o or-

gulho que tivemos no passado. Aí estão chegando 
crianças visitando este Senado da República. Isso 
aqui foi uma inspiração de Deus para que façamos 
leis boas e justas. 

Rui Barbosa deu como presente ao Brasil esta 
instituição República, aperfeiçoada aqui nos 32 anos 
que ele passou como Senador da República e que 
nos orgulhamos hoje, traduzindo a grandeza deste 
Senado que vivemos e que represento neste instante 
como Presidente, aí está Pedro Simon, símbolo das 
virtudes, da ética e da democracia, não só no Brasil 
como no mundo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Mão Santa, agradeço a V. Exª a homenagem 
dos que estão aqui com mais de 80 anos.

Sou um deles e quero dizer a V. Exª, meu que-
rido Mão Santa, que é uma fase interessante esta de 
chegar aos 80. Com toda a sinceridade, olhando para 
trás, eu me pergunto se valeu a pena, no que a gente 
acertou, no que a gente errou, no que a gente contri-
buiu para a História do nosso País.

Eu comecei a militar na vida coletiva muito cedo. 
Guri ainda, no Grêmio Estudantil do Colégio Do Carmo, 
em Caxias, depois no Grêmio Estudantil Rosariense 
no Colégio Marista de Porto Alegre, depois na presi-
dência do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito 
da PUC, depois na União Estadual de Estudantes e 
finalmente na UNE, ocupando o cargo, inclusive, de 
presidente da junta governativa da UNE. Dali a Vere-
ador, professor universitário, advogado, Deputado por 
16 anos, Governador, Ministro e Senador por 32 anos. 
Longa vida e tumultuada vida. Quando guri, eu vivi a 
época maravilhosa de Juscelino. Participei, como es-
tudante, da caminhada e me emocionei com a vitória 
de Juscelino. Eu, que poucos anos antes, guri, lá em 
São Borja, no suicídio de Getúlio, assisti ao discurso 
de Tancredo, de Jango e o espetacular discurso de 
Oswaldo Aranha, na beira do túmulo de Getúlio Var-
gas. E assim foi. 

Político na época de Juscelino, quando fui ver 
uma ditadura militar e foi um longo período. E hoje 
estamos aqui, Sr. Presidente. Eu aqui fiquei para fes-
tejar o aniversário de Brasília. Eu caminhei pelas ruas 
do Eixo Monumental, vi gente, vi alegria, estranhei a 
falta dos figurões. Mas acho que em Brasília nós esta-
mos vivendo nesse seu cinquentenário um momento 
novo: o afastamento do Governador. A prisão do Go-
vernador mostrou que as coisas começam a mudar 
em Brasília. 

Ontem assumiu o novo Presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, Presidente e a querida Ministra Vi-
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ce-Presidente. Espero que sigam o trabalho de quem 
saiu, o trabalho de primeira grandeza.

Hoje, assume a Presidência o novo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. Tudo leva a crer que 
vamos iniciar um novo momento mais responsável, 
de mais credibilidade e de mais respeito à sociedade 
brasileira. 

Nos meus 80 anos, Sr. Presidente, posso ajudar 
pela experiência, posso ajudar pelo que já vi, já senti, 
já participei. Quando vejo V. Exª, neste seu primeiro 
mandato como Senador, V. Exª que já foi Vereador, Pre-
feito, Governador, reeleito Governador, quando vejo o 
seu entusiasmo, segunda-feira, eram 10 horas da noite, 
eu estava em casa, ligo a televisão, era a sessão da 
TV Senado ao vivo, passava das 10 horas e ainda o 
pessoal estava aqui reunido. Esse é o traço que V. Exª 
deixa a esta Casa. E é interessante porque as pessoas 
que assistem à TV Senado já estão acostumadas. Fui 
um dos que, na segunda-feira, entre o Jornal Nacional 
e a TV Senado, fiquei na TV Senado, porque acho que 
tinha muita coisa mais importante. Coincidentemente, 
naquele horário, falava o Líder do PMDB, o Líder do 
PSDB, o Líder do Partido Democratas, todos falavam; 
sete e meia da noite, oito horas da noite, oito e meia 
da noite e acho que eles ganharam no confronto com 
o Jornal Nacional. Obra de V. Exª, que entendeu que 
uma sessão que nem esta, numa sexta-feira.

Não fora V. Exª, provavelmente não haveria essa 
sessão, nem abriria, nem abriria. Mas V. Exª abre e eu 
só vim por causa de V. Exª, mas V. Exª insiste tanto 
que eu digo. Mas eu não estou lá, o Mão Santa está lá 
cobrando: “Mas o Simon ainda não chegou?” Eu não 
nego, eu venho por causa de V. Exª, pelo carinho, pela 
dedicação, pelo esforço que V. Exª tem em fazer com 
que essas reuniões se realizem. E, para nós, pode até 
parecer, mas que sessão é essa da sexta-feira? Mas a 
verdade é que muita coisa... E eu vejo, Sr. Presidente, 
eu vejo comigo as respostas que eu recebo. O povo 
está fiscalizando, muitas vezes cobrando e eu às vezes 
me surpreendo, porque a resposta é completamente 
diferente do que eu imaginava. O povo sabe o que quer 
e todas com referências muito carinhosas a V. Exª. Eles 
estão entendendo o papel de V. Exª.

Por isso, eu me amarguro com o meu Partido. 
Como o meu Partido deixou V. Exª sair do MDB, por-
que não ia lhe dar legenda para Senador? É uma 
piada grosseira, ridícula. Uma vaga para Governador, 
uma vaga para Vice-Governador, duas vagas para o 
Senado, e V. Exª, para ser candidato ao Senado, teve 
que sair do PMDB. Vou lá fazer propaganda de V. Exª 
– não interessa quem estiver do lado do PMDB –, por-
que ninguém representa mais os ideais pelos quais 
lutei do que V. Exª.

Nós vivemos hoje um problema de manchetes 
permanentes na imprensa com relação à Hidrelétrica 
de Belo Monte. É interessante a polêmica que se está 
fazendo em torno dessa matéria. É interessante porque, 
eu mesmo, lendo a matéria, termino me confundindo 
e imagino o que o cidadão que lê as manchetes dos 
jornais deve estar achando dessa confusão em torno 
dessa hidrelétrica. É um debate que vem de longe, anos 
e anos a fio. É uma discussão que a gente conhece. Os 
defensores do meio ambiente, de uma maneira justa 
e correta, defendendo o meio ambiente. Ver crescer o 
desenvolvimento, o avanço de maneira justa, achando 
que vale a pena construir a hidrelétrica pelo que ela 
representa para o futuro do País. Mas uma matéria que 
nem esta, que há 30 anos está sendo discutida, não 
dá para entender como, de repente, as coisas estão 
explodindo de maneira irreal, explosiva. Ninguém en-
tende o que está acontecendo.

Na semana passada, Sr. Presidente, num longo 
pronunciamento – V. Exª teve a gentileza de me deixar 
quase uma hora e meia nesta tribuna –, fiz a análise 
de toda essa matéria. Analisei essa matéria no contex-
to inclusive de Governo anterior, mostrando que tinha 
acontecido no Governo anterior uma privatização. A 
maneira com que os fundos de pensão foram usados 
– segundo dizia o Ministro da época, até o limite da 
irresponsabilidade – terminou com a Vale na verdade 
sendo doada, com três bilhões dados pelo Governo.

Na véspera, o Grupo Votorantim, que tinha tudo 
para ganhar, um grupo tradicional. Estava tudo feito, 
tudo resolvido.

Com um telefonema, o fundo de pensão do Banco 
do Brasil saiu de um lado e foi para o outro. E criaram 
nos últimos dias o grupo que terminou ganhando. Fi-
cou célebre.

Eu cobrei, no debate coletivo, neste plenário, do 
Ministro, e ele reconheceu que houve o telefonema 
ao Banco do Brasil para a troca, o Sr. Barros teve a 
grandeza: saiu da tribuna, pegou o telefone, telefonou 
para o Presidente Fernando Henrique e pediu demis-
são do Ministério. 

Pois agora nós estamos numa situação – e eu 
contava isso – que não dava para entender o que es-
tava acontecendo. As misturas, as trocas, os debates... 
Não se sabia onde se chegaria. E, na verdade, o grupo 
que estava certo que ia ganhar, que estava tudo certo 
que ganharia, não ganhou.

E um grupo feito à última hora ganhou, bancado 
pelo fundo de pensão e com financiamento o mais alto 
da história feito pelo BNDES e com vantagens concedi-
das de uma maneira inédita até agora pelo BNDES.

Ainda não se sabe exatamente como serão utili-
zados esses recursos em Belo Monte. A imprensa in-
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forma que será pela via indireta, por meio de empresas 
que os têm como associados. 

Todavia, meus irmãos Senadores, a história da 
utilização dos fundos de pensão, para turbinar inicia-
tivas do Governo, nos obriga fazer um alerta. Até no 
regime militar, fundo de pensão era fundo de pensão. 
Não me lembro, podia ter algum general ou coronel 
no fundo de pensão, mas nunca ouvi falar que fundo 
de pensão era manobrado por A ou por B. Hoje, meu 
amigo Cristovam, fundo de pensão é cargo político. O 
fundo de pensão do Banco do Brasil é para o partido 
tal; o fundo de pensão da Petrobras é para o partido 
tal. E é uma briga enorme sobre quem indica os res-
ponsáveis pelo fundo de pensão, é indicação partidá-
ria. Mas isso é um absurdo! Imagina que o PT, o PT... 
um absurdo desses! Mas é isso.

Fundo de pensão hoje, tristemente, é usado de 
maneira mais triste ainda. Nós temos o exemplo, repito 
aqui, da Telebrás, em 1998, quando o uso do Fundo 
de Pensão do Banco do Brasil, em associação com 
um dos consórcios concorrentes, virou um escânda-
lo. E repito: em função desse escândalo, o Ministro 
das Comunicações caiu, não foi derrubado. Ele caiu, 
pediu demissão. Teve a dignidade de reconhecer que 
não tinha mais como continuar Ministro no limite da 
irresponsabilidade e se demitiu, daqui do Senado, em 
telefonema ao Presidente.

Cá entre nós, ninguém pode ser contra a cons-
trução de uma usina hidrelétrica, que exatamente 
menos prejudica o meio ambiente. Ninguém pode ser 
contra.

No Brasil, as deficiências na infraestrutura são 
notórias. Todos nós sabemos que precisamos de ener-
gia. Absolutamente, é preciso. Num país onde se fala 
que vai crescer 5%, a energia é fundamental. 

E a hidrelétrica é que está em primeiro lugar. O 
Brasil tem as maiores reservas de água do mundo e 
as condições de ter grandes hidrelétricas.

Mas me espanta, me espanta mesmo essa con-
trovérsia, esse debate, essa discussão em torno de 
Belo Monte. Não é de agora, vem lá de trás, vem de 
longe. E, mesmo com o Congresso fechado, os milita-
res não tiveram coragem de determinar a construção 
de Belo Monte. 

Veja como a situação era complicada. Os militares 
tiveram a coragem de construir Itaipu, determinando a 
extinção de uma das belezas naturais e uma reserva 
imensa que tínhamos, que era Sete Quedas, fazendo 
uma união com o Paraguai. Na época, eu dizia que 
sempre ia ocasionar uma polêmica entre o Brasil e 
o Paraguai em torno do uso de Itaipu, e é o que está 
acontecendo.

Os militares tiveram coragem de fazer Itaipu, mas 
não tiveram coragem, depois de tanta discussão, de 
levar adiante a construção de Belo Monte.

E o Presidente Lula declara que vai construir 
de qualquer jeito. “Não tem cadeado”, diz Lula, “que 
quem assinou para entrar não possa sair, e, se for 
necessário, o Governo faz sozinho, banca sozinho, 
se for o caso.” 

Não sei se essa é a forma. Sinceramente, não 
sei se essa é a forma. 

Uma empresa constituída três dias antes substitui 
uma que estava sendo preparada há longo tempo, e 
não que tivesse aparecido uma grande empresa três 
dias antes, um grupo importante que se reuniu e ga-
nhou, não. Quem ganhou foram os fundos de pensão, 
que saíram de um lado e foram para o outro, como 
aconteceu na Telebrás. 

Nós conhecemos as restrições de natureza am-
biental, e essa é a discussão que inclusive está no 
Tribunal, e essa é uma longa discussão. Eu poderia 
entrar, debater, analisar, mas é a discussão que está 
aí, e eu respeito os que a defendem. Mas não é ape-
nas a questão natureza; para mim, é também a ques-
tão técnica. 

Conforme dados da Eletrobrás, a energia produ-
zida só será garantida durante quatro meses por ano. 
Num outro período, a usina funcionaria com 30% ou 
40% de sua capacidade. A média anual seria em 4,5 
mil megawatts, um terço da capacidade máxima.

Cá entre nós, a média anual, 4,5 mil megawat-
ts, é uma média reduzida comparada com o porte da 
obra, de cerca de 19 bilhões, mas todos dizem já que 
sairá por 30 bilhões, porque é uma despesa que de-
verá aumentar, e muito, quando forem contabilizados 
os custos da linha de transmissão, que será absoluta-
mente necessária que seja feita.

Nesse cenário, juro por Deus, eu não consigo 
entender a afirmativa do Presidente Lula de que vai 
construir a obra de qualquer jeito. Não está sendo fe-
liz o Presidente na sua maneira de se expressar. E é 
nosso dever alertar para o quadro de incerteza que 
caracteriza Belo Monte.

Afinal, qual é a razão real para empreiteiras de 
grande porte, com capacidade reconhecida, terem 
decidido se afastar do negócio? Por que de repente 
as grandes empreiteiras que estavam interessadas se 
afastaram, não querem mais? Qual é o motivo?

Um jornal diz hoje que elas fizeram uma “avaliação 
política equivocada”. Isso soa muito estranho. 

Que avaliação política seria a mais correta? Que 
critérios seriam ou ainda serão utilizados para acertar 
essa avaliação?
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O Governo anuncia que vai buscar novamente 
a participação dessas empresas. Mas qual a razão 
de ele interferir na disputa entre as empresas envol-
vidas? Por que essa intervenção do Governo nesse 
processo que está lá e que deveria ser respondido 
pela mediação? 

Cá entre nós, o consórcio que teve um vencedor 
não era para valer? Era de mentirinha? É isso?

Os tarifas, os preços que foram apresentados pela 
empresa vencedora abaixo da proposta do Governo não 
estavam bem calculados? O que está acontecendo? 

Eu dizia na semana passada: “Por amor de Deus, 
não vamos repetir a questão da Vale. Não vamos criar 
aqui uma interrogação em cima de um projeto dessa 
natureza, em que o BNDES entrará com 80% do va-
lor da obra, ele financiará”. E o Presidente diz que, ser 
for o caso, o Governo, sozinho, bancará a construção 
de toda a obra. 

São estranhas essas confusões que aparecem 
quando estão os fundos de pensão, são muito estra-
nhas. E é muito estranha a interrogação que todos nós 
temos em torno da maneira como são usados esses 
fundos de pensão. São quantias fabulosas, fantásticas, 
são bilhões. Quem usa, quem fiscaliza, quem controla, 
quem está por trás? Afinal, um percentualzinho desse 
tamanho significa bilhões na conta de alguém, que ter-
mina indo para o lado de lá ou para o lado de cá. 

E, durante muito tempo, houve uma discussão 
muito longa de que empresas entraram nessa discus-
são de mentirinha, que havia, mais ou menos, um certo 
arreglo: essa entra; na hora, saiu fora; e aquela ganha. 
Isso era o que se esperava. Só que realmente essa 
saiu fora, mas a que ia ganhar não ganhou, porque, 
na última hora, apareceu uma empresa nova, com a 
força do Governo, que terminou ganhando.

Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu não 

quero interromper o seu discurso, porque para mim 
está sendo um momento extremamente rico.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. V. 
Exª nunca interrompe. V. Exª orienta o debate.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito 
obrigado. De qualquer maneira, eu não quero deixar 
de entrar no seu discurso agora, ou mais adiante, ou, 
quem sabe, mais de uma vez, diante de que podemos 
ter hoje um bom diálogo entre nós. Senador Pedro Si-
mon, esse tema deveria ser um debate de todo este 
Plenário, reunido um, dois, três dias. O Senado tinha 
que dizer o que pensa dessa obra. Tinha que dizer o 
que nós pensamos como alternativa para o déficit 
energético se essa obra não for feita, mas tínhamos 
que debater também os riscos que nós temos se essa 
obra for o caminho para resolver o déficit energético 

que naturalmente ocorrerá, porque vai crescer a pro-
dução e a oferta de energia tem limites. Nós devería-
mos estar debatendo isso aqui nas comissões, fora 
das comissões e no plenário. O senhor felizmente está 
trazendo o problema aqui. E o senhor está trazendo 
dois problemas, a meu ver. O problema da opção de 
fazer uma imensa represa de 500 quilômetros quadra-
dos de lago com riscos financeiros, porque não sabe-
mos de onde virá este dinheiro, porque dizer que vem 
do BNDES e de fundos de pensão é dizer que é capaz 
de estar vindo no futuro, ou já, agora, do Governo? De 
onde sairá? O que deixará de ser feito? Nós temos um 
risco técnico, como o senhor levantou, cuja melhor 
prova é a fuga das empresas. Nós temos o risco eco-
lógico. Nós temos mais do que risco, a observação, a 
previsão da tragédia social entre algumas comunida-
des que ali vivem. E nós temos outro ponto que o se-
nhor traz que para mim é fundamental: é o risco de 
dois pontos de vista em relação aos fundos de pensão. 
Um ponto de vista é ético; quem está por trás das de-
cisões de usar os recursos do fundo que não pertence 
ao Governo. Pertence aos futuros aposentados. E nin-
guém está se perguntando: se uma obra como esta 
gasta bilhões de reais e não dá retorno, quem vai de-
pois pagar os aposentados? Ninguém está falando 
isso. O senhor mesmo é um dos grandes lutadores do 
problema que surgiu com o fundo de pensão da Varig. 
Há algum tempo, surgiu o problema do fundo de pen-
são de uma estatal. O Governo teve de colocar, creio 
que me lembro, nove bilhões. A opção de onde colocar 
esse dinheiro hoje de um fundo é a opção que vai dizer 
se os aposentados desse setor, no futuro, vão passar 
fome ou não. Se isso não der rentabilidade, os apo-
sentados não vão ter as suas pensões. A gente não 
está pensando nisso. E aí vem outro ponto em que o 
senhor tocou. É o assunto da manipulação, por gover-
nos, dos fundos de pensão que me levam a pensar 
que, além da idéia da privatização versus estatização, 
nós temos mais dois conceitos que precisamos ou criar 
ou usar. É publicização versus “patotização”. “Patoti-
zação” é o dinheiro do Estado nas mãos de poucos. E 
a verdade é que algumas estatais, no passado, não 
eram estatais. Eram empresas administradas por pa-
totas, inclusive nós, funcionários delas, que nos bene-
ficiávamos com salários mais altos, com benefícios 
maiores. As estatais nem sempre são públicas. Às ve-
zes, as estatais são “patoteiras”. Então, usar o fundo 
na base da decisão de um ou dois ou três do Governo, 
e não na base de uma análise cuidadosa das conse-
qüências financeiras que ocorrerão sobre o uso do 
dinheiro do fundo, é transformar uma coisa que tem 
relações com o Estado em uma coisa que tem relações 
com a patota, e a patota é pior do que a privatização. 
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Primeiro, porque a privatização, pelo menos, é dinhei-
ro privado em que o empresário joga e perde ou ganha. 
Segundo, porque a perda do empresário é a perda 
dele; mas a perda de recursos públicos por erro de 
uma patota é uma tragédia social. Creio que do assun-
to de Belo Monte nós ficamos de fora. Houve alguns 
debates em algumas comissões, mas debates que não 
se aprofundaram. E a gente tem que aprofundar de 
maneira mais radical; é pensar o próprio conceito de 
desenvolvimento que está por trás das decisões de 
fazer uma hidrelétrica ou pequenas represas, fazer 
uma hidrelétrica ou reduzir o nível de consumo de 
energia. A gente nunca pensa que talvez seja possível 
reduzir o consumo de energia; a gente só pensa que 
é preciso aumentar a oferta de energia. Será que a 
gente não tem condições de ser um povo feliz – não 
sem energia, porque não existe felicidade mais –, mas 
com redução no consumo? Será que essa tendência 
de aumento de consumo é aquela que está nas escri-
turas que vincula o futuro da humanidade ao consumo 
cada vez maior de energia? Ou a gente consegue ad-
ministrar. Este País deu um exemplo: quando houve o 
apagão, a gente conseguiu viver com 20% menos de 
energia e não houve nenhum descontentamento maior 
do ponto de vista do bem-estar pessoal. Mas a gente 
se nega a discutir isso. Por que estamos, há 30 anos, 
discutindo Belo Monte? Por que estamos discutindo 
tecnicamente e não discutindo ideologicamente, con-
ceitualmente, do ponto de vista de mudanças; não se 
o projeto vai ser maior ou menor, se vai ter que deslo-
car ou não a população, se vai custar mais ou menos, 
de onde vem o dinheiro. A gente fica discutindo isso e 
se nega a discutir se realmente o aumento da energia 
é uma condição fundamental do progresso ou deste 
tipo de progresso. A gente não quer discutir que há 
outros caminhos para progredir; a gente não quer dis-
cutir que é possível um modelo de desenvolvimento 
mais austero do consumo de energia. Até porque va-
mos supor que Belo Monte resolva a crise energética 
de 2015. E em 2030? E em 2050? E em 2100? O Bra-
sil vai acabar até lá? Não. Como é que vai ser em 2100, 
quando já não tiver mais cachoeira para a gente apro-
veitar a queda d’água? Aí a gente vai fazer energia 
nuclear? É essa a opção? Vamos tomar uma análise: 
se for energia nuclear, poderíamos começar a fazer 
agora, não precisaríamos de Belo Monte; se não vai 
ser energia nuclear, a gente vai ter que reduzir o con-
sumo de energia. Mas nós nos negamos a discutir a 
possibilidade de – em vez de aumentar, a qualquer 
custo, a oferta de energia – reduzir o consumo de 
energia. Então o debate está errado. Por isto a gente 
não chega a um acordo: porque a gente está olhando 
o problema com óticas diferentes. E até mesmo com 

éticas diferentes. Aí não se entende. E fica esse deba-
te durante trinta anos até que vem um presidente e 
diz: vamos fazer de qualquer jeito. É, a meu ver – estou 
de acordo com o senhor –, um equívoco radical tomar 
essa decisão. Por um lado, até porque joga o seu nome 
para ser avaliado daqui a vinte anos, quinze anos, e 
pode ser que a avaliação não seja boa. Segundo, por-
que o processo não está com a transparência neces-
sária para que ele possa dizer: Eu estou tomando essa 
decisão com base em informações que todos têm; em 
que os 83% dos que me apóiam estão de acordo. Não 
está; ou não estão. Então, nós estamos, a meu ver, 
num processo de tomada de decisões que não deixa 
de ser de uma forma autoritária, que talvez seja uma 
forma apressada, apesar de trinta anos, mas talvez 
seja, sim, porque não se esgotou o debate, não se 
procurou uma visão comum, uma ótica comum, uma 
maneira de observar em que todos falassem a mesma 
linguagem. E aí a gente fará democracia. Só existe 
democracia quando todos entendem o que está sendo 
discutido. Quando uns entendem de um jeito e outros 
entendem de outro não é democracia, e o problema 
de Belo Monte e outros problemas energéticos deste 
País estão sendo, felizmente agora, observados sem 
a visão única de que precisamos de mais energia. Co-
meça a ter gente que diz: talvez a gente precise de 
menos energia. Tem gente que diz: precisamos de mais 
energia a qualquer custo. Tem gente que diz: talvez 
não; talvez seja melhor evitar as grandes represas e 
procurar outro caminho. Então, nós não estamos che-
gando a um ponto comum que nos permita chegar a 
uma decisão comum. Eu acho que o Presidente falha 
ao não provocar este debate além do modelo econô-
mico de desenvolvimento que nós usamos. O Presi-
dente Lula, eu não tenho dúvida, é um dos melhores 
presidentes que o Brasil teve; eu acho que tivemos 
muitos avanços, mas em um ponto nós regredimos: no 
debate ideológico. O debate ideológico parou no Bra-
sil. Todo mundo ficou tão de acordo com o Presidente, 
com os seus 83%, que os intelectuais estão calados, 
que os sindicatos estão parados, que os estudantes 
estão quietos. Ele aquietou o Brasil demais. É boa a 
quietude do movimento, da violência, mas é ruim a 
quietude do pensamento. Houve uma aquietação no 
pensamento, nas propostas. Mesmo a Oposição não 
crítica o Governo Lula ideologicamente, critica pelo 
lado ético, por causa de escândalo, de corrupção, mas 
não do ponto de vista do seu projeto. Veja que Belo 
Monte a Oposição não crítica, quem crítica Belo Mon-
te, entre os líderes que temos hoje, é a nossa colega 
e companheira Marina Silva, que trouxe o debate ide-
ológico para a campanha presidencial; os outros can-
didatos não trouxeram. Então, estão querendo saber 
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como crescer mais e não para onde crescer; estão 
discutindo a taxa de crescimento e não o ângulo de 
mudança de que este País precisa. Pois o seu discur-
so é oportuno. E lamento que a gente não consiga 
fazê-lo com 81, 80 Deputados sentados aqui – 80 aqui, 
um na Presidência, e o senhor aí falando – para que 
a gente pudesse aprofundar mais do que apenas Belo 
Monte, e a gente começasse a trabalhar qual é o fu-
turo que a gente quer para o País e não apenas quan-
to mais quilowatts a gente precisa para continuar no 
mesmo rumo. Eu gostaria que este debate fosse mui-
to mais longo, permanente, com outras pessoas aqui, 
falando sobre este assunto, dando suas ideias, porque 
eu mesmo não sei se estou certo ao querer procurar 
outra alternativa, vai ver que não existe, vai ver que só 
existe mesmo hidrelétrica ou queimar petróleo que é 
para a atmosfera pior do que hidrelétrica. Deveríamos 
debater mais. Pena que não é possível. Felizmente, 
pelo menos, entre nós dois, estamos querendo dar a 
nossa contribuição. E agradeço-lhe ter trazido o tema 
porque me permite pegar carona no seu discurso e 
dar a minha pequena contribuição.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Comple-
tou. Seu pronunciamento deu conteúdo ao meu dis-
curso. Muito profunda a análise feita por V. Exª, muito 
correta, principalmente, quando diz que ninguém está 
criticando o Presidente Lula politicamente, mas alguém 
que está analisando o Presidente como político, mes-
mo porque ele fala meio demais. Podia falar um pouco 
menos. É que está dando certo. E a pessoa quando 
está dando certo está doida para falar. Agora, fazer a 
qualquer preço não é uma frase feliz. E acho que ain-
da é tempo de se esclarecer à opinião pública como 
as coisas estão sendo feitas.

Até hoje o negócio da Vale está ali. Eu digo. Um 
dia, ainda vai-se analisar o problema da Vale. Não 
que alguém cobrou de mim, nos jornais fizeram uns 
editoriais: “O Simon ainda pensa em estatizar a Vale. 
Esquece que a Vale era minoritária, pequena, não re-
solvia nada e agora é uma das maiores empresas do 
mundo.” Eu não estou discutindo isso. Nunca me passa 
pela cabeça privatizar a Vale. Acho que foi bem feito. 
O que eu discuto é o preço. Isso que está sendo feito 
na Petrobrás, criando uma empresa para a questão 
referente ao Petro-Sal, eu defendia que fosse feito na 
Vale. Uma empresa pequenininha, que ficaria proprie-
tária de todas as reservas minerais, das milhares de 
reservas minerais que, ao longo da história, quando a 
Vale era estatal, foram descobertas e colocada uma 
placa em cima, para que, no dia em que tiver dinheiro, 
serem exploradas. Essas reservas, na minha opinião, 
são do Governo. Podiam privatizar a Vale e tudo que 

ela está explorando, mas as reservas deveriam ser 
do Governo.

Então, isso que o Governo está fazendo é cor-
reto.

Agora, em relação à hidrelétrica, o que nos deixa 
pasmos é onde entram os fundos de pensão e não se 
entendem nada. O que me deixa pasmo é uma empre-
sa ser criada três dias antes, e os fundos de pensão 
saem daqui e vêm para cá. O que me deixa pasmo são 
empreiteiras que, durante dez anos, se prepararam e, 
na última hora, caíram fora. O que está acontecendo? 
O que está acontecendo? Isso ninguém explicou; nin-
guém explicou até agora.

Acho que o Presidente Lula pode dizer que vai 
fazer de qualquer jeito, mas ele deve explicações ao 
povo brasileiro com relação ao que está acontecendo 
lá. E tem razão V. Exª, Senador: é estranho o silêncio 
desta Casa. Numa matéria como essa, que está em-
polgando, não se fala, não se discute nada. Nem a 
Oposição fala sobre o assunto. Dizem que, de certa 
forma, a Oposição está com medo de trazer de volta 
o problema da Vale. Então, é melhor não tocar nesse 
assunto. A Oposição não toca nesse assunto, e o Go-
verno não toca na privatização da Vale. Dizem que esse 
o motivo. É um troca-troca. Se, de repente, a Oposição 
gritasse o que está acontecendo em Belo Monte, os 
Parlamentares do Governo diriam: “E o que aconteceu 
na Vale?” Também não foi uma empresa de 48 horas 
antes criada? De repente, o Fundo saiu daqui e foi para 
lá; e a Votorantim, que era uma empresa tradicional e 
tinha uma equipe toda preparada, caiu fora e entrou 
alguém que não tinha tradição nem história.

Mas é impressionante! A casa inclusive não tem 
nenhuma fiscalização nos bilhões que são os fundos de 
pensão. Fico impressionado como é um mar de dinhei-
ro! É dinheiro exatamente daquelas pessoas que mais 
precisam e têm na aplicação desse dinheiro seu futuro. 
Isso é jogado fora a retorno praticamente zero.

Ninguém acha nada importante. Ninguém acha 
nada grave. Ninguém quer fazer a fiscalização. Na 
Vale, a gente fez. Na Vale, a gente debateu. É que o 
PT era uma Oposição muito mais dura do que o PSDB. 
O PT, aqui, quando era Oposição – meu Deus do céu! 
–, funcionava. Eu, que tenho a posição de hoje igual 
à de ontem, tenho saudade daquela época, porque, 
naquela época, eu entrava, mas o PT berrava, gritava 
protestava pela ética, pela moral, pela seriedade e co-
brava. Agora, foi feito um acordo impressionante nesta 
Casa: PT e PSDB estão fechados. Não falo o PMDB 
porque o PMDB pula para lá, vem para cá. 

Eu acho que aquilo que a Ministra falou do Serra, 
que o Serra é biruta de aeroporto. Eu acho que quem 
é mais biruta de aeroporto é o PMDB do que o Serra. 
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O PMDB, sim, é biruta: vai para lá, vai para cá. Mas, 
naquela época, não. Naquela época, o PT fazia uma 
oposição bacana nesta Casa. Mas, hoje, o PT... A frase 
que o PT usa é: “Eu fiz, vocês já fizeram!” Referindo-se 
ao PSDB. “Eu estou dando dinheiro aqui, mas vocês 
deram lá para a Vale!” O que é verdade.

E o PSDB, como oposição, é deste tamanhinho, 
perto da oposição que era feita pelo PT. O PT absor-
veu. O grande Líder do PT e do Governo nesta Casa 
é o Senador Jucá. Brilhante, diga-se de passagem. Eu 
tenho dito, meu amigo Cristovam, que ninguém está 
mais tranquilo com a sua consciência nesta Casa do 
que o Senador Jucá. Ele não mudou nada. Tudo o que 
ele disse no Governo do Fernando Henrique ele está 
dizendo no Governo do Lula. Absolutamente igual. 
Absolutamente igual!

O que ele falava para defender os fundos de pen-
são no projeto da Vale é o que ele fala para defender 
os fundos de pensão em Belo Monte. É que o PT vi-
rou PSDB e o PSDB virou PT e a única coisa que a 
gente sabe é que o meu MDB, ganhe quem ganhar, 
o nosso Partido vai estar lá. O velho MDB, com a sua 
luta, com a sua tradição, com a sua história... A página 
mais bonita, neste País, foi escrita pelo meu Partido! 
O MDB hoje é uma biruta de aeroporto mesmo! Mas 
está no governo... Ah, eu não tenho nenhuma dúvida! 
Pelas informações que eu tenho, se ganha a Ministra 
Dilma, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Jucá é 
o Líder. Mas o interessante é que o que a gente vê do 
outro lado é que, se ganhar o Serra, o Jucá é o Líder, 
porque é o que se identifica mais com a hora que nós 
estamos vivendo.

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

Senador Cristovam.
Pedro Simon, nunca esta Presidência teve tanta 

grandeza como quando V. Exª senta aqui, porque eu 
vou pegar um avião, tendo o prazer de anunciar Cris-
tovam Buarque, esse grande representante do Distrito 
Federal. (Pausa.)

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Com a palavra o nobre Senador Cristovam 
Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Pedro Simon, quero, em primeiro lugar, 
dizer da minha honra de estar aqui falando sob sua 
presidência. Sob a presidência do Senador Mão Santa 

eu já estive muitas vezes, mas sob a sua presidência 
é a primeira vez. Fico muito feliz que o senhor possa 
dedicar esse tempo enquanto faço a minha fala, que 
não deve ser longa.

Quero começar, Senador Pedro Simon, voltando 
um pouco ao que o senhor falou, para depois entrar 
exatamente no tema de que vim tratar aqui, pois ambos 
têm a ver, apesar de serem coisas bem diferentes. Essa 
ideia, graças ao seu discurso, pelo que a gente percebe, 
é que há maneiras diferentes como olhamos o futuro 
do nosso País. Há maneiras diferentes de mirar.

Talvez essa ideia que o senhor colocou, de biruta 
de aeroporto, aquele equipamento que vai para aonde 
o vento sopra, talvez essa coisa da biruta seja a falta 
de princípios, que caracteriza tanto a maneira como a 
gente faz política. A gente faz política olhando o poder, 
em vez de olhar aonde quer chegar, da mesma maneira 
que a biruta do aeroporto olha para aonde vai o vento, 
não para onde ela, a biruta, quer olhar.

Nós não estamos mais, hoje, no Brasil, e talvez 
até em muitas partes do mundo, Senador Mão Santa, 
olhando para onde a gente quer ir com base em prin-
cípios, mas apenas olhando como é que a gente quer 
ficar no poder. Aí parece uma biruta, mas não é uma 
biruta de aeroporto. Esse pessoal sabe exatamente o 
que quer: ficar no poder, independentemente de para 
aonde vamos levar o País.

Acabaram-se os líderes, ficaram os políticos. E 
os políticos, sim, quando não são líderes, raciocinam 
apenas sobre como fazer para manterem-se no poder. 
Para manterem-se no poder, mudam de lado do ponto 
de vista dos seus princípios. E é isso que está fazendo 
difícil o debate entre algumas decisões que temos de 
tomar, como essa de Belo Monte, porque, se a gente 
olha apenas para continuar no rumo, não tenha dúvida, 
tem é que fazer dez Belo Montes, tem é que pegar o 
dinheiro todo que os aposentados colocam nos fun-
dos, tirar todo ele e jogá-lo para fazer hidrelétricas, e 
depois se vê como pagar aos aposentados quando os 
fundos quebrarem.

Há risco de quebra de fundo quando não se faz 
investimento certo. Não estou nem dizendo que Belo 
Monte é um investimento equivocado; digo que é um 
investimento que não se tem tanta certeza, senão, 
como V. Exª disse, Senador Pedro Simon, as empre-
sas não teriam fugido, na última hora, para não fazer 
parte do consórcio que construiria a represa e que iria 
ser financiada com base nos ganhos futuros da venda 
dos quilowatts. Não é o Governo que vai pagar às em-
preiteiras com dinheiro pela construção. Elas iam ser 
sócias do empreendimento. Fugiram. Significa que não 
há tanta certeza da rentabilidade. Por isso, os que vão 
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receber aposentadorias desses fundos não vão, hoje, 
ter tanta certeza de que terão esse dinheiro.

Nós estamos olhando como birutas de aeropor-
to, prisioneiros apenas do poder, e não submetidos 
a um imã que nos atraia, que seria um futuro de um 
Brasil melhor.

Temos que substituir a biruta do aeroporto, de 
ficar no poder, pelo imã do futuro do Brasil a que que-
remos chegar. E aí, outra vez, vêm as divergências 
e as maneiras diferentes de olharmos os problemas. 
Queremos chegar a um País com um PIB altíssimo 
ou queremos chegar a um País com um povo feliz? 
Um povo feliz precisa de um PIB, mas às vezes não é 
o aumento do PIB, às vezes é o aumento da cultura, 
às vezes é a melhoria do meio ambiente, às vezes é 
mais a garantia do emprego do que até mesmo o sa-
lário que esse emprego vai dar.

Nós não estamos querendo discutir qual é a 
quantidade de coisas de que precisa um povo para 
ter um grau de felicidade que o faça estar bem. Onde 
há renda, onde há produção, onde há consumo, é 
um dos itens, e a prova disso... Há um artigo na Veja 
desta semana que diz que, quando se pergunta se o 
povo é feliz, os países que têm menos sentimento de 
felicidade são os países ricos. Alguns países pobres, 
por incrível que pareça, sentem-se felizes. Por quê? 
Porque talvez nem saibam o que teriam a perder pelo 
fato de não terem o crescimento econômico.

Nós estamos olhando como birutas de aeroporto, 
não como atraídos como agulha de imã. Nós devería-
mos ser agulhas de imã, onde o Polo Norte seria o fu-
turo desejado, e a gente apontar para ali. Aí, às vezes, 
na política, isso leva a perder cargos, a não ser eleito; 
leva, inclusive, a não ter legenda para se candidatar. 
Quem quer ser agulha de um imã apontando um de-
terminado futuro às vezes nem legenda tem, Senador 
Mão Santa. Agora, quem é biruta, pensando apenas 
no poder, se adapta e consegue tudo isso.

Mas toda essa fala, com base no que o senhor 
falou, é para entrar no tema que eu queria tocar aqui, 
de um programa que eu assisti, ontem, no SBT, cha-
mado Conexão Repórter, que foi um dos programas, 
Senador Mão Santa, que mais me emocionaram. O 
programa me emocionou mesmo, de não ser estranho 
que as pessoas que assistissem ao longo do Brasil 
tenham chorado. Um programa sobre o que eles cha-
mam de “meninos do farol”, sobre os meninos que, em 
São Paulo, ficam nos semáforos, sinais de trânsito, 
pedindo esmola.

Eu fiquei profundamente tocado pela competên-
cia dos que fizeram aquele programa para passar uma 
emoção muito forte ao ver aqueles meninos e meninas 
pedindo esmola nos semáforos de São Paulo.

Agora, aonde quero chegar? O que isso tem a 
ver com o que o senhor falou? O que tem a ver com 
essa maneira diferente de olhar? É que o mesmo nú-
mero, dois mil, de meninos, que é o que eles calculam 
só na cidade de São Paulo, pode ser olhado de uma 
maneira ou de outra.

Do ponto de vista ético, dois mil é um número 
assombroso. Do ponto de vista financeiro, para resol-
ver, é um número pequeno. É isso que significa olhar 
de maneiras diferentes.

Se eu olho eticamente, eu fico assombrado que 
uma cidade com a riqueza de São Paulo tenha dois mil 
meninos e meninas nas paradas de automóveis pedindo 
esmola, muitos cheirando cola. É um número imenso. 
Se fosse um único, já seria um crime que existisse isso, 
um crime social, não um crime de quem está dentro 
do carro e não dá esmola – não é aquele o culpado –, 
mas um crime de todos nós, sobretudo, nós, políticos. 
Seria um crime imenso se tivesse apenas um; e são 
dois mil. Do ponto de vista de querer resolver, dois mil 
não é nada. Fizessem como fez o Governo do Distri-
to Federal, no período de 1995 a 1998, e conseguiu 
acabar com esse problema. O que se fez aqui? Primei-
ro, é preciso ter alguém no Governo encarregado de 
olhar para essas crianças diariamente. E nós tivemos. 
Criamos uma Secretaria da Criança – o que aqui a 
gente não consegue criar, embora o Senado já tenha 
aprovado, está na Câmara, a criação de uma secreta-
ria para a proteção da criança e do adolescente junto 
ao Presidente. Saiba o senhor que temos Secretaria 
da Juventude, temos Secretaria das Mulheres, temos 
Secretaria dos Negros, mas não temos uma secreta-
ria das crianças. Não temos. Junto ao Presidente da 
República não há ninguém para se preocupar com a 
criança. Tem um Ministro para cuidar da educação, tem 
um para cuidar da saúde, tem um até para cuidar dos 
direitos humanos de todos, mas, da criança mesmo, 
não tem, salvo as crianças indígenas, que tem a Fu-
nai. Primeiro, criamos uma Secretaria, depois fazemos 
uma pesquisa: onde estão essas crianças? O SBT a 
fez – nem é preciso o Governo fazê-la novamente – e 
colocamos o nome dessas crianças no computador do 
Governador, que era eu, e ali, uma vez por semana 
ou, às vezes, mais de uma vez, eu me reunia com o 
Secretário e acompanhávamos uma por uma as crian-
ças, e fomos atrás. O que fazíamos para tirá-las dali? 
Quase todas essas crianças têm pais e mães, quase 
todas, sobretudo mães – pais nem sempre; pais, eu di-
ria, até raramente, porque eles abandonam as famílias. 
Então, íamos às famílias e dizíamos: “O senhor vai ter 
um salário-mínimo, mas essa criança vai ter de voltar 
para a escola. Não vai poder ficar em uma parada de 
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ônibus; não vai poder ficar pedindo esmola”. Raras as 
mães que não aceitaram isso.

Agora, aqui e ali havia crianças que não aceita-
vam, porque elas diziam que eram maltratadas pelos 
pais. Aí a gente procurava um tio, ou não procurava um 
tio, se não tivesse, mas procurava uma mãe de família 
que já tivesse filhos, e a dizíamos: “Nós vamos lhe dar 
uma bolsa-escola, um salário-mínimo, vamos lhe pagar, 
na condição de que essa criança não fique na rua”.

Essas duas coisas e uma escola boa resolveram 
o problema. Ir atrás da criança, encontrar quem cuide 
dela, pagando, e fazer com que a escola seja atrativa. 
Bastou isso. Não se conseguiu resolver com as crianças 
com mais de 16 anos, porque estas já têm uma vonta-
de própria, já não é fácil querer receber uma criança 
de 16 anos para cima e, além disso, tentamos encon-
trar um lugar para colocá-las, e o Juizado de Menores 
proibiu, dizendo que o Governador não tem, creio que 
o nome era pater poder, não tem o poder de tirar uma 
criança da rua, que a criança é livre para ficar na rua. 
Isso é um absurdo de se dizer, porque os filhos das 
camadas médias e altas não têm liberdade de ficar na 
rua, o pai não deixa, o pai não deixa. Por que o Gover-
nador, o Prefeito deixa as crianças, que não são seus 
filhos diretos, mas são filhos, sim, ou sobrinhos, todos 
que estiverem na cidade são sobrinhos do Prefeito... 
Lembro-me do que eu disse ao juiz, ao lhe perguntar: 
“E se for feito isso? Tirar esses jovens, de 16 anos, 17 
anos, da rua e os colocar num lugar em que o senhor 
vai fiscalizar, que todo mundo vai ver?” Ele disse: “O 
senhor pode até ser preso”. Lembro-me que eu disse: 
“O senhor devia me prender porque já faz dois anos 
que eu sou Governador e ainda não os tirei da rua”.

O dia que o senhor prender um Governador por 
que tem crianças na rua, prender um Prefeito por que 
tem crianças na rua, isso vai resolver os problemas 
dessas crianças no Brasil inteiro! Mas, tirando essas 
de 16 anos, as outras a gente conseguiu tirar, porque 
o número 2000 – e aqui não chegava a 2000, obvia-
mente – é muito do ponto de vista da desmoralização 
ética de um povo que tolera esse abandono; mas o 
número 2000 é muito pequeno do ponto de vista fi-
nanceiro do que é necessário para resolver o proble-
ma. E, tecnicamente, a gente sabe: paga uma família, 
põe na escola, gente! Isso não é difícil. O que falta é 
a maneira correta de ver.

E aí eu volto, Senador Simon, ao que o senhor 
fala: falta é a maneira correta de ver. Uma coisa é dizer: 
“Vamos levar adiante o crescimento econômico porque, 
com o crescimento econômico, vai ter emprego e, com 
emprego, os pais desses meninos não vão precisar 
deixar que eles continuem na rua”. Esta é uma visão. 
Vai levar 100 anos e não vai resolver, porque os pais 

desses meninos não vão ter emprego no desenvolvi-
mento econômico. Porque hoje, no desenvolvimento 
econômico, para ter emprego é preciso ter educação. 
Não vão ter emprego. Esses meninos não vão ter em-
prego porque eles, na rua, não estão estudando e, sem 
estudar, não vão ter emprego. Não vão ter emprego 
porque o desenvolvimento daqui para a frente, a pro-
dução industrial daqui para frente, cada vez vai preci-
sar de menos gente para fazer as coisas. Não é esse 
o caminho. O caminho é ético. O caminho é dizer: “É 
imoral a gente ter gente menor de idade na rua sem 
vontade própria de ficar na rua”. Quando a gente as-
sumir que o problema está na ética e não na economia 
a gente vai começar a resolver. Mas a gente continua 
olhando as coisas de uma maneira diferente.

E aí, antes de passar para o Senador Mão Santa, 
eu volto ao seu discurso.

A mesma coisa de Belo Monte. A gente pode olhar 
Belo Monte na ótica de aumentar a oferta de energia, 
ou a gente pode olhar Belo Monte do ponto de vista 
de aumentar o bem-estar da população, do ponto de 
vista de manter o equilíbrio ecológico, do ponto de 
vista de manter saudáveis os fundos de pensão. São 
maneiras diferentes. Se a gente vai olhar do ponto 
de vista da saúde dos fundos, talvez Belo Monte não 
seja boa alternativa; talvez seja. Se a gente for olhar 
do ponto de vista ecológico, Belo Monte pode não ser 
uma boa alternativa. Se a gente vai olhar do ponto de 
vista do bem-estar, talvez, em vez de aumentar aquela 
oferta de energia, a saída seja reduzir a necessidade 
de energia, conseguir conviver satisfatoriamente com 
um consumo menor de energia.

O Brasil precisa discutir qual é a ótica sob a qual 
vai olhar o futuro. E ao discutir essa ótica, acho que 
em primeiro lugar devemos colocar a ética. A ótica da 
ética; olhar com os olhos éticos e não necessariamente 
com os olhos econômicos, como se esse rumo fosse 
o único e o perfeito.

É por isso que o seu discurso sobre Belo Monte 
tem tudo a ver com o que eu queria falar desse progra-
ma de ontem, Conexão Repórter, do SBT, que tocou 
profundamente a quem o assistiu. E eu fiz contato, 
porque uso muito esse tal de twitter hoje, e fiz contato 
com dezenas, mas muitas dezenas de pessoas, que 
disseram que estavam vendo o programa, outras que 
queriam ver, e depois ficamos até uma hora da manhã 
debatendo o que tínhamos visto.

E tocou muita gente.
Belo Monte é uma outra face daqueles meninos 

nas ruas de São Paulo. Belo Monte é uma outra face 
de um mesmo problema. Que tipo de desenvolvimento 
queremos? Que tipo de futuro desejamos? Belo Monte 
e os meninos nas ruas são dois problemas que têm 
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tudo a ver. Se nós, políticos, queremos ser birutas de 
aeroporto, olhando sempre ficar no poder, ou quere-
mos ser agulhas de uma bússola, apontando o futuro 
onde a gente quer que o Brasil chegue.

Está na hora de escolher: Biruta de aeroporto ou 
bússola do futuro? São duas alternativas que temos. 
Lamentavelmente, está prevalecendo a alternativa de 
biruta de aeroporto, no lugar da alternativa de bússola, 
agulha de bússola, indicando o futuro.

Antes de concluir, porém, Senador Pedro Simon, 
quero passar a palavra ao Senador Mão Santa, que 
pediu para fazer um aparte.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador e Pro-
fessor Cristovam Buarque, o erro está aqui. Cadê o 
Governo aqui? A ignorância é audaciosa. Senador Pe-
dro Simon, ontem, inspirado pelo Professor Cristovam 
Buarque, fiz uma retrospectiva sintética, desde o des-
cobrimento aos dias de hoje. V. Exª tinha lembrado 
anteriormente que o dia 22 de abril era o Dia do Des-
cobrimento do Brasil. E eu ensinava e ensinei muito 
bem ao Presidente Luiz Inácio. Eu cumpri minha parte. 
Que ele acabe com esse negócio de “nunca antes”, 
porque teve “os antes”. Eu vim, desde Portugal, estu-
dando navegação, provando que não foi por acaso, 
não, que foi o estudo que os trouxeram aqui. Então, 
teve o antes, o antes, o antes. Mas Pedro II, ô Pedro 
Simon, era como V. Exª: preparado, culto, estudou mui-
to. Ele deixava a coroa e o cetro e vinha ouvir os Se-
nadores. Pedro II, atentai bem, Luiz Inácio, criou a 
melhor escola padrão, o Colégio Pedro II, do Rio de 
Janeiro. No tempo da minha geração, estudávamos 
com livros padronizados por lá. Lembro de Valdemiro 
Potti, esse negócio de Ecologia, Meio Ambiente, eu já 
sabia tudo. Tem um livro lindo: Biologia Geral, de Val-
demiro Potti. Ele tratava disso tudo, de Ecologia, e a 
gente sabia, não é de agora, não. Teve o antes, Botâ-
nica e Zoologia, tão bom que eu pesquisava quando 
estudava Medicina. Mas Pedro II ia para o colégio e 
ficava assistindo as aulas. Pergunto aqui: quem é que 
está nesta porcaria de Governo aqui? Desde cedo es-
tou aqui e já aprendi muito. V. Exª dissecou Belo Mon-
te; Geraldo Mesquita – que beleza – mostrou que o 
Acre não produz nada, tudo vem de fora, mesmo com 
tanta terra; o nosso de Rondônia mostrou as dificulda-
des que vive o povo com esse problema de terra indí-
gena, de ONG; e V. Exª é o professor, professor, pro-
fessor. Quem está ouvindo V. Exª aqui do Governo? 
Eles ouvem? Nós estamos e este Senado é o melhor 
desta História. Não sei se este Governo acompanha 
e vai ter o julgamento da História. É vou dizer o seguin-
te: Eu sou o pai da Pátria. Eu sou preparado. Estudei 
muito. Tenho todos os cursos que você imagina, em 
Medicina, Gestão Pública, em estudo. Porque eu che-

guei aqui e fui logo prático. Eu sou pragmático, eu sou 
cirurgião. Só tem dois tipos de Senador: um que se 
impõe pela cultura – Rui Barbosa, você, eu, Pedro Si-
mon, que estamos aqui, e os que estiveram – ou por 
dinheiro. Você sabe disso. Isso é a realidade. Então, 
nós fomos Governo, fomos tudo e não aprendemos a 
roubar. Mas temos hoje o saber, que vale mais do que 
ouro e prata. Então, eu quero dizer que se resolve. Mas 
não estou dizendo que eles não vão aprender. O pró-
prio Presidente da República disse que não gosta de 
estudar. Mas vou lhe dizer: isso se resolve. Eu sei re-
solver. E digo com toda a certeza: Nós três aqui serí-
amos melhores candidatos a Presidente do que esses 
todos aí. Quero lhe dizer o seguinte, porque eu resol-
vi. Pedro Simon, tem uma história: Foi lá no Rio Gran-
de do sul, Governador, foi ele que inspirou esse negó-
cio de Secretaria de Indústria e Comércio, o Mercosul. 
Mas eu quero lhe dizer que isso se resolve. Eu fui Pre-
feitinho. Eu sei, não é conversa, não. Eu sou o pai da 
Pátria. Eu desafiei aquela porcaria de CQC lá. Vai pra 
acolá, negócio de dizer que nós fomos reprovados. 
Que palhaçada é esta? Nunca fui reprovado em nada; 
ia ser reprovado no Senado!? Vou admitir um negócio 
deste? Mas eu fui Prefeitinho da minha cidade. Por 
isso que eu falo da Adalgisa com amor. E vou ensinar 
aqui – eu sei que ninguém vai ouvir, mas eu estou fa-
lando é para mim mesmo, Pedro Simon, está enten-
dendo? Está me ouvindo? A minha cidade está me 
ouvindo, o meu Estado está me ouvindo. Eu estou 
cumprindo a minha parte. Eu sei que eles não vão ou-
vir, mas o que você está falando eu aprendi. Pedro 
Simon eu estava atento, ouvindo. A ignorância é au-
daciosa. Mas isso se revolve, porque eu fui Prefeitinho. 
Parnaíba tinha uns 160 mil habitantes, porque hoje 
deu dois filhotes, que foram cidades povoadas e des-
membrados nessa fase. Mas Pedro Simon, eu fui Pre-
feito e bom. Eu fui um dos melhores Prefeitos da His-
tória deste País. Tanto é que depois, contra o Prefeito 
que eu elegi e me traiu, contra o Governador e contra 
o Presidente da República, eu tive 93,84% dos votos 
da minha cidade para ser Governador. É a maior vo-
tação dada a um cidadão, ouviu Pedro? Mas sabe 
quantos meninos tinha de rua? Por isso é que eu falo 
com muito amor à Adalgisa, porque ela trabalhou mais 
do que Eva Perón. Está ouvindo, Pedro Simon? Eram 
27. Aluguei uma casa na praça, boa, não é? O Sarney 
conhece Miguel Furtado, com sede em Parnaíba, e 
fizemos. Atentai bem! Só tinha 27. Então, matematica-
mente, em uma cidade de 150 mil habitantes... Em um 
cidade de hum milhão e meio de habitantes, tem 270. 
São Paulo, 15 milhões, tem dois mil e tantos. E eu re-
solvi. Olha para cá. Eu resolvi com a Adalgisa. Só tinha 
27. O que são 27 meninos em uma cidade? Na mate-
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mática é a mesma proporção. O Prefeito resolve. É 
porque eles não querem. E o Presidente da República 
não tem nenhum aqui. Quem é que está aqui? Quem 
é que vem do Governo para cá? Nós estamos aqui 
discutindo os problemas e não vejo nenhum. Só que-
rem estar nas boquinhas, mamando, se locupletando, 
mensalão, e vai continuar a malandragem, não é? En-
tão, preste atenção: ela pegou e fez. Sabe como é o 
nome, ainda hoje encontrei: Bom Menino. Botamos, 
olha aí a dificuldade, melhor prédio, na Praça Santo 
Antônio, conheci a Adalgisa nessa praça, foi sede do 
Parnaíba, era a casa de Mel Furtado, o Sarney fazia 
política no Maranhão, se hospedava nesse senhor, era 
um homem de cera carnaúba, ia buscar até dinheiro 
nas campanhas dele, federal, casa boa. Aí pegamos 
um psicólogo, uma professora boa, isso, tal, tal, uma 
cozinha boa, e esses meninos tinham aula de manhã, 
boa, só 27... Por isso estou aqui, nunca fiz um tíquete, 
nunca comprei um voto e quero uma CPI para mim, 
na minha cidade e no Estado. Atentai bem, a inspira-
ção da Adalgisa como Eva Perón, sempre tem um 
serviço social, é comum. Ela pegava de tarde, eles 
comiam lá, tomavam café, professor especializado, eu 
ia ver, era um prazer, eu era Prefeito, psicólogo. Pedro 
Simon, de tarde ela arrumava uma boquinha, trabalho 
é bom, trabalho ensina, aquele negócio de supermer-
cado, vestia os meninos, bons meninos, eles eram 
orgulhosos. O que você é? Sou bom menino. Ainda 
hoje encontro, porque eu era bom menino, na minha 
cidade eu era bom menino. Está vendo? Aí tomava 
conta. Ela, como mãe, conhecia tudo, só tinha 27 e é 
fácil, não é, não é possível nos Municípios, os Prefei-
tos... E aí ela arrumou a boca e tal. Fomos para Tere-
sina, fizemos o mesmo no Estado, não tinha menino 
de rua, não. É por isso que estou aqui, por isso que 
saí do PMDB, que tem história e que é glorioso e estou 
mais forte, um trabalho plantado. Ela fez isso. O pri-
meiro restaurante popular no País fomos nós que fize-
mos. Havia um batalhão, ela chegou e disse: “Francis-
co, eu quero...” O que, minha filha? Você não precisa 
de soldado, não. Fez o restaurante Sopa na Mão. Má-
rio Covas foi lá comer, esse Garotinho foi lá comer para 
aprender. Porque era feio pedir uma esmola: “Me dá 
um prato de comida, pelo amor de Deus!”, ao meio-
dia, não é? Sim, mas ela fez a mesma coisa na capital. 
Aí, na capital, tem esses diabos de Ministério Público: 
“Nós é que somos os bons, nós é que somos julgados, 
nós é que somos Poder para ter moral”. Aí começou o 
negócio que não podia, porque ela tinha o cuidado de 
arrumar, em um supermercado, um serviço para ga-
nhar uma bolsa, não é? Ah, não podia, aí eu fui. É 
menino, trabalho é trabalho, não é escravo. A sabedo-
ria está aqui, nós estamos aqui para ensinar. Presta 

atenção, é o seguinte: eu fui lá defender a tese dele, 
porque já tinha feito como Prefeito, tinha que dar cer-
to como Governador. Como Governador, vamos dizer 
que tinha, ao invés de 27, tinha 270. Ela resolveu. Aí 
teve essa pressão, aí eu fui. Pedro Simon, o Ministério 
do Trabalho disse: “Não dá certo menino trabalhar”. 
Trabalho é uma escola, trabalho dignifica. Voltaire já 
dizia que o trabalho pelo menos afasta três grandes 
males: o tédio, a preguiça e a pobreza. Aí eu fui lá, do 
mesmo jeito, viu, Pedro Simon? Esses bichinhos aí do 
Ministério Público não sabem nada, não. Aqui é a Casa 
da sabedoria, é para se seguir. Aí eu fui lá e eles co-
meçam dizendo: “Mas sua esposa aí...” Menino, esse 
papo de que vai preso, esses bestalhões da vida. Aí, 
Pedro Simon, eu disse: “Olha, eu quero dizer que vai 
continuar, o Ministério do Trabalho...”. Olha, os dois 
maiores homens que eu conheço deste País: Mauá, 
que veio lá do seu Rio Grande do Sul. A mãe dele ficou 
viúva e arrumou um namorado que disse que só se 
casaria se se libertasse dos filhos. Aí uma mocinha foi 
para não sei onde, e um tio foi buscá-lo no Rio Grande 
do Sul. Não é verdade? Com nove anos, Mauá come-
çou a trabalhar. Não tem ninguém maior do que Mauá. 
No Piauí, eu enfrentei... João Paulo dos Reis Velloso. 
Você já ouviu falar? João Paulo dos Reis Velloso abria 
a fábrica do meu avô com 10 anos de idade. E o pri-
meiro não foi ele, não. Ele deixou o emprego para 
Francisco, irmão dele, que quase morreu... Depois, 
para Antônio Augusto e para esse Raul Velloso, que 
está aí. Abria a fábrica às 10 horas. Aquilo era como 
frequentar uma universidade. Está aí: mania de primei-
ro lugar. Harvard. O melhor Ministro do Planejamento 
que já houve neste País. Começou a trabalhar com 10 
anos na fábrica de meu avô. Se não fizesse o I PND, 
o II PND, Plano Nacional, eu diria o exemplo que ele 
deu. E Pedro Simon conviveu com ele. João Paulo dos 
Reis Velloso. Por 20 anos, foi a luz, o farol do governo 
revolucionário, do progresso. Nenhuma indignidade, 
nenhuma imoralidade, nenhuma corrupção. Isso é 
exemplo para hoje. Começou a trabalhar na fábrica do 
meu avô. Então, isso se resolve, mas se resolve aqui. 
O Presidente, se chamasse tudo que é Prefeitinho, 
deveria dizer: “Vamos embora, Prefeitinho. Eu não ad-
mito mais nenhuma criança na rua”. Foi tirada na Par-
naíba. E tanto é verdade que, depois, com quatro can-
didatos, eu saí dois anos depois. Elegi-me Prefeito e 
passei para o Governo do Estado. A Presidência da 
República. Eu tirei, Pedro Simon, na minha cidade, 
para ser Governador do Estado, 93,84% dos votos. 
Então, de 10, quase todo mundo votou em mim. Isso 
foi uma coisa. Tiram-se os meninos da rua. É uma bar-
bárie o que está havendo no País. O que falta é res-
ponsabilidade. Mas o erro é sobretudo... Aqui, estáva-
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mos certos. Estamos repetindo. Somos o Rui Barbosa 
de hoje. Mas há alguém aqui de Governo? O Governo 
vai seguir? Vai nada. É uma terra de mensalão, de fal-
catruas, de roubalheira. Então, lamento. Estamos cum-
prindo as leis. Mas, se tira, é inadmissível. E V. Exª 
chamou atenção. E quero lhe dar um atestando. Estou 
falando, e minha cidade está ouvindo. Meu Estado está 
ouvindo. Tira-se como V. Exª. Há essas coisas de en-
sinar. V. Exª ensinou; e Fernando Henrique Cardoso, 
professor, teve a humildade de se curvar ao ensino de 
V. Exª. É a Bolsa Escola, não é? Então, foi mutilado 
em Bolsa Família e juntou. Mas V. Exª, do Executivo, 
deu essa luz. Estou dando essa luz se resolver, porque 
eu resolveria isso aqui. Esse negócio de menino de 
rua é falta de governo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Muito bem. Quero concluir, aproveitando, Senador 
Mão Santa, o número de 27. São Paulo são dois mil. 
Bastam 70 Donas Adalgisas. Se se pegam 70, são 27 
para cada um. Se o Prefeito chama 70 e diz “cada um 
de vocês vai cuidar de 27”, resolveria o problema. E 
colocava-se uma super Dona Adalgisa para coorde-
nar os 70.

Não é uma questão de dificuldade. É uma ques-
tão de ética, de chorar com aquilo, de querer parar. 
Nossos governantes não choram. Esta é a tragédia: 
eles não choram.

Governante que não chora não resolve os pro-
blemas visíveis, resolve o problema de energia lá em 
Belo Monte. Mas não resolve o problema do menino 
próximo da casa. Está na hora de os nossos governan-
tes chorarem. Que eles queiram sobretudo ser agulhas 
de bússolas olhando o futuro desejado, e não a biruta 
de aeroporto olhando para onde sopra o vento, como 
forma de continuar no poder.

Um dia, eu acho, vamos ter mais agulhas aqui e 
menos birutas. Ou, talvez, biruta signifique duas coi-
sas. Vai ver que os birutas somos nós. Mas é melhor 
ser um biruta coerente com o futuro, coerente com os 
princípios do que ser um biruta de aeroporto, sempre 
no poder.

Era isso, Senador Pedro Simon, a quem agrade-
ço a presidência e agradeço que o seu discurso tenha 
inspirado a maneira de apresentar algo que eu vinha 
já falar aqui.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Pedro 
Simon, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Primeiro, se V. Exª me permite, eu quero imitar V. Exª 
e felicitar o Senador Cristovam pelo seu pronunciamen-
to. E dizer que, na eventualidade desta Presidência, 
eu acho que ninguém melhor do que V. Exª poderia 
merecer o respeito do País no cinquentenário desta 

Capital. V. Exª, como Diretor-Geral do Ministério da 
Justiça, como Reitor da Universidade de Brasília, como 
Governador deste Estado e como Senador, V. Exª dá 
uma demonstração de que nós não podemos orientar 
por A, por B ou por C alguns políticos de Brasília que 
têm isso ou aquilo de errado. A maioria dos políticos 
que estão em Brasília e que tem isso ou aquilo de er-
rado são como eu, vem de outros Estados e estão aqui 
em Brasília. Mas V. Exª é um símbolo da dignidade, da 
ética, da seriedade, da correção. V. Exª passou pelos 
mais variados cargos e deixou realmente o seu exem-
plo. Eu acho que V. Exª e os seus pronunciamentos 
nesta Casa são de um conteúdo e de um significado 
tão importante que eu acho que, quando fala V. Exª, é 
como se nós estivéssemos com um curso de formação, 
de orientação política e ética a distância, à disposição 
de todos os brasileiros.

V. Exª não calcula a emoção que tenho em ser 
seu amigo, em ser seu companheiro e receber a sua 
permanente orientação.

Muito obrigado por V. Exª estar aqui.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 

que agradeço, Senador Simon, vindo de qualquer um 
aqui me alegraria muito ver isso, mas do senhor, mais 
do que me alegra, me deixa tocado!

Muito obrigado!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Pois não, Senador Mão Santa!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Primeiro, eu queria, viu, ô Cris-
tovam, fazer minhas as palavras do Pedro Simon em 
reverência a V. Exª.

Pedro Simon, eu pedi esse “Pela Ordem” e queria 
fazer um convite: olha, eu estou no Partido Social Cris-
tão, e eu queria convidar V. Exª, porque hoje eu sou o 
Senador deste Partido, para ser o nosso Presidente de 
Honra. O Partido Social Cristão, e V. Exª, franciscano, 
ser o Presidente de Honra. É um Partido criado e ins-
pirado por Pedro Aleixo, que foi um homem, mineiro, 
de muita vergonha, que era o Presidente da República, 
com a morte de Costa e Silva, e não assumiu porque 
se negara a assinar o Ato Institucional nº 5, que é uma 
nódoa da nossa história democrática. E nasceu lá o 
Partido Social Cristão, inspirado por...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Foi o único que se recusou a assinar o AI-5. Pedro 
Aleixo foi o único que se recusou a assinar o AI-5.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois é, por isso 
que não deixaram ele assumir a Presidência, pois ele 
era o Vice. Aí ele aguardou o pluripartidarismo e im-
plantou. Inclusive em uma das reuniões eu conheci o 
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Monsenhor Aleixo, filho dele, católico. Hoje, vamos di-
zer, tem uma área muito forte evangélica, a Assembleia 
de Deus. Mas todos nós somos cristãos. Não vamos 
buscar o que nos separar, mas o que nos une é Cristo, 
que dizia: “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”.

É um Partido que tem o símbolo peixe, que nos 
lembra Cristo alimentando os companheiros famintos. 
E não só isso. É muito atual, lembra-nos Juscelino, que 
cantava Peixe Vivo. Um Partido que tem um slogan: 
ética. Ética é meio complicado, Max Weber é respon-
sável. Mas aprendi essa definição com a Heloísa He-
lena, sua amiga. Ela dizia: “Ética é vergonha na cara 
e bondade no coração”.

Então, é um Partido que tem um programa: pro-
moção do ser humano, o homem em primeiro lugar. 
Que vem daquele que foi o pai do estudo do meio am-
biente, Sófocles; como a sabedoria teve pai, Sócrates; 
a Medicina, Hipócrates.

Sófocles: Muitas são as maravilhas da natureza, 
mas a mais maravilhosa é o ser humano.

Esse é o meu Partido e que tem como doutri-
na...

Olha, eu nunca falei na minha vida desse negócio, 
Pedro Simon, de esquerda e direita. Acho isso ridícu-
lo, não tem nada a ver conosco. Foi lá no Parlamento 
britânico, que queria manter os que estavam sentados 
à direita, conservadores, e os que queriam fazer a re-
forma. O que nós temos que ver com Parlamento? Nós 
temos é a doutrina cristã. Isso é que nós vivemos, que 
V. Exª vive. V. Exª é franciscano. Francisco foi o que 
mais se aproximou de Cristo. Então, a doutrina cristã 
é o que nós fazemos: dai de comer a quem tem fome, 
de beber a quem tem sede, vestir os nus, assistir os 
doentes, ser solidário com os presos e fazer obras, 
porque Cristo não só falou, fez obras, milagres.

Então, estou expandindo, porque o PMDB do Piauí 
foi cooptado, como o do Brasil, pelo PT lá. Então, eles 
iam oferecer a minha cabeça, como fizeram com São 
João Batista, quando Salomé dançou para Herodes. 
Então, era para eu não ser candidato. Disseram: não, 
se ele quiser vai ser Federal.

Eu não peguei pau! Não deixei nem o CQC di-
zer que nós fomos reprovados. Nós fomos aprovados 
aqui, estamos trabalhando. V. Exª é o líder. Mas nós 
estamos seguindo, procurando um.

Então, eu queria fazer um convite, por isso que 
pedi. PSC, peguei esse Partido, que já existia, já tinha 
sido implantado. Teve um Pastor, o Zé Roberto, teve o 
Jonas, teve a minha filha que dirigiu, a Drª Gracinha. 
E eu peguei com 50 diretórios, hoje já temos 160 cida-
des. Hoje vou fazer um Congresso em Cristino Castro, 
onde jorra água no Piauí. Amanhã.

Então, está aqui o convite, o peixinho, o PSC, o 
número é 20, e eu faço o convite, e V. Exª é o nosso 
Presidente de honra. Lá no Piauí tem um pastor, o Nes-
tor, que é o chefe dessas Assembleias de Deus.

O Senador Mão Santa, Presidente Es-
tadual do PSC, e o Presidente do PSC de 
Cristino Castro, Sr. João Falcão, têm o pra-
zer de convidá-lo para o encontro do PSC da 
região de Cristino Castro, que contará com a 
presença de líderes das oposições coligadas, 
filiados e amigos. Na ocasião será lançado o 
livro do Senador Mão Santa “ Minha Vida no 
Senado.”

Dia: 24-4-2010 (sábado)
Cidade: Cristino Castro
Local: Clube “Zé do Jorge”
Horário: às 19h.

Então, eu convido todos da região sul, que es-
taremos lá.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Qual é o local?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Cristino Castro. 
É uma cidade onde jorra água. É no Piauí e tem uns 
poços jorrantes naturais, no sul do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Eu estarei lá fazendo a sua campanha para Senador. 
Isso é uma obrigação que tenho.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 472, 
de 2009, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que 
acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 457 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre as gorjetas 
pagas, entre as vinte e três horas de um dia e as seis 
horas do dia seguinte, aos garçons, e dá outras pro-
vidências.

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2010 ( nº 
5.544/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efeti-
vo e em comissão e de funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 8ª Região e dá outras 
providências; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2010 (nº 
5.547/2009, na Casa de origem), de iniciativa 
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do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe 
sobre a criação de cargos de provimento efeti-
vo e em comissão e de funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 

Regional do Trabalho da 21ª Região e dá outras 

providências.

São os seguintes os Projetos:
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Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16021 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL34



16022 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201035ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16024 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201037ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16026 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201039ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16027 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL40



16028 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201041ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16029 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL42



16030 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201043ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16031 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL44



16032 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201045ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16033 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL46



16034 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201047ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16035 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL48



16036 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201049ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16037 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL50



16038 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201051ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16039 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL52



16040 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201053ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16041 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL54
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16046 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 

RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 

termos do art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Inter-

no, os Projetos 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, da referida 

Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 

– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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16048 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201061ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16050 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201063ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16051 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL64



16052 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201065ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16053 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL66



16054 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201067ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16055 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL68



16056 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201069ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16057 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL70



16058 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201071ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16059 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL72



16060 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201073ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16061 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL74
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Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16063 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



16064 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201077ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16065 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL78



16066 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201079ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16067 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL80



16068 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201081ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16069 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL82



16070 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201083ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16071 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL84
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Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16073 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86
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Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16075 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



16076 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201089ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16080 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201093ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16084 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201097ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16085 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL98



16086 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 201099ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16087 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



16088 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010101ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16089 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



16090 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010103ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16094 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010107ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16095 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108



16096 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010109ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16097 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



16098 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010111ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16099 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL112



16100 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010113ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16101 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114



16102 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010115ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16103 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



16104 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010117ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16105 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



16106 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010119ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16107 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



16108 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010121ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16109 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



16110 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010123ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16111 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



16112 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010125ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16113 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL126



16114 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010127ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16115 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL128



16116 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010129ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16117 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL130



16118 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010131ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16119 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL132



16120 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010133ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16121 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL134



16122 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010135ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16123 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL136
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16134 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010147ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16146 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010159ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16147 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL160



16148 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010161ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16149 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL162



16150 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010163ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16152 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010165ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16154 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010167ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16156 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010169ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16158 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010171ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16160 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010173ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16162 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010175ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16164 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010177ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16168 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010181ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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16170 Sábado 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010183ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010
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Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 24 16175 ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL188
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 413, de 2010, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto 
de Resolução do Senado nº 12, de 2010, de autoria 
do Senador Romero Jucá, que altera dispositivos da 
Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, no 
intuito de aprimorar procedimentos da instrução de 
operações de crédito.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 419 e 
420, de 2010, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 84, de 2004 (nº 7.398/2002, na 
Casa de origem, do Deputado Aloysio Nunes Ferrei-
ra), que altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de 4 de feve-
reiro de 1997. 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 427 e 
428, de 2010, das Comissões de Assuntos Sociais; 
e Educação, Cultura e Esporte, concluindo contraria-
mente às Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 23, de 2002 (nº 2.049/2003, naquela Casa), 
de autoria do Senador Vasco Furlan, que institui o Dia 
Nacional de Combate ao Dengue.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 47 e 50, de 
2010, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, 
respectivamente, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
309, de 2006; e 431, de 2008.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. no 47/2010/CE

Brasília, 13 de abril de 2010

Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2o, do Regimento Interno do Senado Federal, 

comunico a Vossa Excelência que, na reunião reali-
zada nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Ex-
celência o Senhor Senador Romeu Tuma, ao Projeto 
de Lei do Senado n o 309, de 2006, do Excelentíssimo 
Senhor Senador Cristovam Buarque, que “obriga os 
estabelecimentos de educação básica, superior e pro-
fissional da rede federal, estadual e municipal a ceder 
salas de aula e demais instalações necessárias ao 
funcionamento de classes de alfabetização de jovens 
e adultos desenvolvidos por redes públicas e entida-
des da sociedade civil”, foi dado como definitivamente 
adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

 
Of. no 50/2010/CE

Brasília, 13 de abril de 2010

Assunto: Matéria adotada pela Comissão

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 

91, § 2o, do Regimento Interno do Senado Federal, co-
munico a Vossa Excelência que, na reunião realizada 
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelên-
cia o Senhor Senador Eduardo Azeredo, ao Projeto 
de Lei do Senado no 431, de 2008, do Excelentíssimo 
Senhor Senador Flávio Arns, que “Autoriza o Poder 
Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Municí-
pio de Reserva, no Estado do Paraná”, foi dado como 
definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Inter-
no, por um décimo da composição da Casa, para que 
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon – PMDB 
– RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nos 45 e 
52, de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, comunicando a apreciação, em caráter ter-
minativo, respectivamente, do Projeto de Lei da Câ-
mara no 324, de 2009 e do Projeto de Lei do Senado 
no 23, de 2010.

São os seguintes os Ofícios: 
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Of. no 45/2010/CE

Brasília, 13 de abril de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termo dos §§ 1o , IV e 2o, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara no 324, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Lobbe 
Neto, que “Dispõe sobre a universalização das biblio-
tecas nas instituições de ensino do País”.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

 
Of. no 52/2010/CE

Brasília, 6 de abril de 2010

Assunto: Aprovação de matéria 

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela 
aprovação do Projeto de Lei do Senado no 023, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Sena-
dor Eduardo Azeredo, que “Denomina ‘Avenida de 
Integração Prefeito Olavo de Matos’ o trecho da BR-
259 que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba, 
em Minas Gerais”.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon – PMDB – RS) 
– Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
nos termos do art. 91, §§ 3o a 5o, do Regimento Interno, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 49, 54 e 55, 
de 2010, da Comissão de Educação, Cultura e Espor-
te, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, 
respectivamente, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
534 e 298, de 2009; e 256, de 2006.

São os seguintes os Ofícios:

OF. No 49/2010/CE

Brasília, 13 abril de 2010

Assunto: Aprovação de Matéria

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2o, de art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado no 534, de 2009, de autoria 
de sua Excelência o Senhor Marconi Perillo, que “Au-
toriza o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, 
na região noroeste de Goiânia”.

Atenciosamente, – Senadora Mariza Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

 
Of. no 54 /2010/CE

Brasília, 13 de abril de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado no 298, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora 
Rosalba Ciarlini, que “Autoriza o Poder Executivo a 
implantar campus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte no Mu-
nicípio de Assú”.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

 
Of. no 55 /2010/CE

Brasília, 13 de abril de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
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Projeto de Lei do Senado no 256, de 2006, de auto-
ria de Sua Excelência a Senhora Senadora Maria do 
Carmo Alves, que “Autoriza o Poder Executivo a criar 
a Universidade Federal para o Desenvolvimento do 
Sertão Sergipano (UNISSE), com sede na cidade de 
Poço Redondo, no Estado de Sergipe”.

Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano, 
Vice-Presidente da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Com referência aos expedientes lidos, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas 
pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 57, da Comissão 
de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 255, de 
2007, ficando prejudicados os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 263, de 2007; e 55 de 2009, que tramitam 
em conjunto.

É o seguinte o ofício:

OF. no 57 /10 – PRES/CAS

Brasília, 14 de abril de 2010

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em decisão terminativa, aprovou o Substitutivo 
ao Projeto de Lei do Senado no 255, de 2007, que 
“Acrescenta inciso XVIII ao art. 20 da Lei no 8.036, de 
11 de maio de 1990, para disciplinar a deliberação do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para 
os aposentados que voltam a trabalhar”, de autoria 

do Senador Neuto De Conto, ficando prejudicados o 
PLS no 55, de 2009, que “Dispõe sobre a movimen-
tação da conta vinculada do trabalhador no FGTS 
pelo aposentado empregado”, de autoria do Senador 
Raimundo Colombo, e o PLS no 263, de 2007, que 
“Acrescenta § 21 ao art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de 
maio de 1990, para disciplinar a liberação do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para os 
aposentados que voltam a trabalhar e dá outras pro-
vidências”, de autoria do Senador Paulo Paim, que 
tramitam em conjunto.

O Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 
255, de 2007, será incluído na pauta da próxima reu-
nião, para apreciação em turno suplementar, nos ter-
mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92 
do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – 
RS) – Com referência ao ofício lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas 
emendas à matéria até o encerramento da discus-
são, no turno suplementar, perante a Comissão de 
Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Como diz o Senador Mão Santa, não tendo mais nin-
guém inscrito, ninguém querendo falar, encerramos a 
sessão, invocando o nome de Deus e marcando outra 
para segunda-feira, às 14 horas.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 43 
minutos.)
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Ata Da 58ª Sessão Especial, em 26 de abril de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 11 horas e 5 minu-
tos, e encerra-se às 13 horas e 36 minutos)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Declaro aberta a sessão.

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

A presente sessão especial destina-se a come-
morar o Dia Nacional dos Vigilantes, nos termos dos 
Requerimentos nºs 36 e 290, de 2010, de autoria do 
Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores.

Como 2ª Vice-Presidente da Mesa do Senado Fe-
deral, convido o primeiro signatário do Requerimento 
da presente sessão, o Exmº Sr. Senador Paulo Paim, 
que já se encontra aqui na Mesa conosco. (Palmas.) 

Convido o Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores Vigilantes, Sr. José Boaventura, para 
compor a Mesa. (Palmas.)

Convido o Sr. Coordenador-Geral de Segurança 
Privada, do Departamento de Polícia Federal, Sr. Ade-
lar Anderle. (Palmas.)

Convido o Sr. Diretor da Confederação Nacional 
de Trabalhadores Vigilantes, Sr. Chico Vigilante, para 
compor a Mesa conosco. (Palmas.)

Convido o Sr. Ademir Wiederkehr, Diretor da 
Contraf-CUT - Confederação dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro da CUT, a compor a Mesa conosco. 
(Palmas.)

Anuncio a presença de Jacy Afonso, Tesoureiro 
Nacional da CUT. (Palmas.)

Também anuncio a presença da Srª Rosângela 
Menezes, representando a Federação Nacional de Em-
presas de Segurança e Transporte de Valores.

Agradecemos a presença dos trabalhadores vi-
gilantes dos Estados do Amapá, do Amazonas, da 
Bahia, do Ceará, do nosso Distrito Federal, do nosso 
Estado de Goiás, de Minas Gerais, do Rio Grande do 
Sul, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de 
Santa Catarina, de São Paulo, do Tocantins, de Mato 
Grosso, meu Estado, do Paraná.

Obrigada a todos. (Palmas.)
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 

Nacional Brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro.)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Composta a Mesa, saudamos cada um dos 
senhores aqui presentes, em especial o nosso Senador 
Paulo Paim, autor do requerimento desta sessão para 
comemorar o Dia Nacional dos Vigilantes.

Eu, como Senadora da República por Mato Gros-
so, gostaria de deixar aqui um abraço efusivo a todos 
os vigilantes do Brasil, muito especialmente, é claro, 
àqueles que estão presentes a esta sessão. Todos fize-
ram, com certeza, grandes esforços nesse sentido.

Nessa luta dos vigilantes, sei que tenho o 
meu papel já bastante demarcado, inclusive com o 
Projeto de Lei que a gente espera que, com o seu 
desapensamento...O meu Projeto de Lei é de 2007 e 
já foi aprovado pelo Senado.

A relatoria na CAS foi de V. Exª, não é? (Pau-
sa.)

A autoria é minha, e a relatoria, com parecer fa-
vorável, é claro, e aprovação na CAS... Foi feito e já 
foi aprovado. Ele está na Câmara, e a gente espera 
que seja aprovado a qualquer momento. Trata-se dos 
30% de adicional.

É um projeto que foi bastante discutido por nós, 
desde 2006. Eu entrei em 2007 e agora está na reta 
final. Esperamos que a Câmara o aprove com a ur-
gência devida e necessária, porque lá ele já está – foi 
aprovado pelo nosso Senado – há dois anos.

Eu acredito, senhores e senhoras...
São tão poucas as senhoras aqui, mas uma sau-

dação muito especial às mulheres aqui presentes. 
(Palmas.)

Ainda somos poucas em todos os setores, mas 
estamos chegando, marcando presença de forma 
contundente e determinada. Saúdo a todos e a todas. 
Acredito que não preciso vir aqui, no exercício da Pre-
sidência, falar novamente, porque defendo os vigilan-
tes e as vigilantes de todo o País.

Já é do conhecimento de todos o meu empenho 
em buscar melhorar a vida de nossos trabalhadores 
na vigilância, que, para mim, figuram entre as cate-
gorias que sofrem grave discriminação por não terem 
reconhecidos direitos fundamentais, como o adicional 
de periculosidade.

A segurança privada hoje, no Brasil, é um comple-
mento importante para a segurança pública. Ela ajuda 
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a corrigir as falhas do Estado em prover a segurança 
à nossa população. Quando a segurança não está 
garantida pela atuação pública, os agentes privados 
passam a desempenhar essa função.

É importante dizer que estamos tentando esta-
belecer parâmetros para garantir maior eficiência na 
sistematização dos órgãos de segurança pública. Para 
tanto, estaremos hoje na Subcomissão de Segurança 
Pública, da qual faço parte como titular, em audiência 
pública, tratando da reestruturação dos órgãos e bus-
cando uma melhor articulação para estabelecer maior 
eficiência na atuação policial.

Só que a segurança privada sempre será necessá-
ria e merece – e precisa – ser valorizada, especialmente 
por ser uma atividade que envolve riscos concretos. A 
vida e a saúde mental e física dos agentes estão em 
situação de risco permanente, inerente exclusivamente 
à sua atividade profissional. Isso é uma verdade. Em 
vários discursos feitos aqui no nosso Senado da Re-
pública, já mostrei muitas manchetes que indicam que 
vidas e mais vidas são tiradas de vigilantes no nosso 
País. Quase que a todo momento temos manchetes 
nesse sentido.

Ora, se o risco é causado somente pelo desem-
penho da função, por que não pagar o adicional de 
periculosidade de 30%, exatamente para compensar 
esse risco extra da atividade? Por que não valorizar 
esse trabalhador que se arrisca na defesa do patrimônio 
privado por um salário muitas vezes tão baixo?

Devemos, sim, estimular melhores salários, por-
que as empresas estão cada vez lucrando mais e mais 
com a exploração do mercado, enquanto os funcionários 
estão com os salários cada vez mais achatados.

Por tudo isso é que, em 2007, dei entrada, aqui no 
Senado, ao Projeto de Lei que estabelece o direito ao 
adicional de periculosidade de 30% para os vigilantes, 
já aprovado aqui, no Senado, com apoio de todos os 
Senadores. Esse projeto está parado na Câmara dos 
Deputados há dois anos, evidenciando total desrespeito 
aos trabalhadores por parte de alguns Deputados, que 
não querem sequer discutir o projeto. Desde que ele 
lá chegou, nunca nenhuma Comissão ainda o apre-
ciou, ficando sempre à mercê de manobras daqueles 
contrários aos projetos.

Precisamos, senhoras e senhores, melhorar os 
salários de nossos vigilantes, especialmente em regi-
ões mais difíceis, como é o caso, só para citar alguns, 
do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife e da minha 
própria Cuiabá, onde os agentes estão mais expostos 
aos riscos.

Falar que a atividade de vigilante não é perigo-
sa é uma falácia. Não me faltam exemplos de compa-
nheiros que foram feridos ou mortos no exercício da 

profissão, trabalhando em condições de estresse e 
risco permanente.

O ramo da segurança privada cresce a olhos vis-
tos, mas a valorização dos trabalhadores não segue 
a mesma lógica. Cada vez mais, os vigilantes estão 
sendo submetidos a situações de risco, sem o devido 
respeito aos seus direitos trabalhistas.

Precisamos fazer avançarem leis que tratam 
justamente dessa valorização, que tratam de garantir 
dignidade aos trabalhadores que arriscam suas vidas 
diariamente para sustentar suas famílias.

Sei, senhoras e senhores, que o adicional de 
periculosidade não vai salvar a vida de ninguém, tam-
pouco dar mais segurança para o desempenho da 
função, mas, ao menos, dará um estímulo ao traba-
lhador para trazer mais dignidade e mais respeito ao 
seu trabalho.

Isso tem que ficar bem claro, porque algumas pes-
soas dizem: “Ah, mas 30% de periculosidade não vão 
evitar...”. Claro que não vão evitar muitas barbaridades 
que acontecem com os nossos vigilantes, mas pelo 
menos é um pouco de resgate da sua dignidade.

Estamos reivindicando um direito, não é um be-
nefício; é um direito adquirido pelos riscos inerentes à 
profissão. Então, não entendo o porquê dessa demo-
ra em aprová-lo na Câmara. Enquanto está lá parado, 
inúmeros trabalhadores foram mortos e deixaram suas 
famílias em mais dificuldade ainda.

Felizmente, acredito que agora o projeto passa-
rá a andar, já que a comissão especial pediu o desa-
pensamento para que ele passe a tramitar sozinho. Se 
isso ocorrer, tenho esperança de ver logo, logo essa 
lei aprovada e sancionada.

A notícia boa é que ele foi desapensado e, uma 
vez desapensado, pode ser votado sozinho.

Essa é minha contribuição para essa categoria 
que tanto admiro e respeito.

Obrigada, meus queridos e queridas vigilantes, 
por me aceitarem como representante da sua categoria 
aqui no Congresso Nacional. (Palmas.)

A minha palavra é no sentido de que continuem 
a lutar e a pressionar os Parlamentares para que a voz 
dos senhores permaneça a fazer eco pelos corredores 
do Legislativo. A união de todos e de todas fará com 
que a categoria tenha, sim, cada vez mais respeito. 
Estamos com vocês e estamos na luta juntos pela real 
melhoria da qualidade de vida de todos os vigilantes 
do nosso País. (Palmas.)

Eu pedi autorização aqui ao Sr. José Boaventura 
dos Santos, Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Vigilantes, o Zé Ventura – 

permita-me chamá-lo assim –, e a todos que es-
tão compondo a nossa Mesa para ler a carta aberta 
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que chegou à Mesa, do presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, Sr. José Boa-
ventura Santos.

A carta do presidente é a seguinte:
Srªs e Srs. Senadores,
Honrados com a homenagem aos vigilantes e 

trabalhadores em segurança privada do Brasil, gosta-
ríamos de relatar, aqui, um pouco de nossa história, 
nossa luta, compromissos e anseios. Embora a profis-
são tenha surgido no Brasil durante a ditadura militar, 
com uma face quase militarista e como meio de reagir a 
assaltos a bancos, consideramos que nascemos, como 
categoria profissional, quando nos desvinculamos des-
sa característica de organização paramilitar.

Hoje, somos mais de um milhão e setecentos mil 
trabalhadores legalizados, reunidos em cerca de 120 
entidades sindicais municipais, estaduais, regionais, 
interestaduais e nacional. Somos vigilantes, profissio-
nais de segurança privada atuando em bancos, escolas, 
hospitais, órgãos públicos, indústrias, comércio, con-
domínios e residências, brigadistas e também atuando 
no transporte de valores, escolta armada, segurança 
pessoal e uma infinidade de outros setores.

Somos, principalmente, homens e mulheres que 
dedicamos nossas vidas a proteger a vida e o patri-
mônio de outras pessoas, colocando nossas próprias 
vidas e nossa integridade física à disposição da so-
ciedade.

Queremos aqui agradecer a este Congresso por 
nos ter acolhido como categoria desde 1983, quando 
foi votada e sancionada pelo Executivo a Lei nº 7.102, 
que uniformiza, em todo o território nacional, a ativida-
de de segurança privada, com currículo de formação 
único, controle nacional das empresas, além de registro 
profissional. A lei também fixa limites para a atividade 
e regulamenta nossas responsabilidades. 

Nossa representação sindical suplantou os desa-
fios e entraves conjunturais. Nossas associações civis 
foram transformadas em sindicatos a partir do ano de 
1985, e, em 1992, a categoria fundou a sua Confede-
ração Nacional, a CNTV, que hoje, reunindo federa-
ções e sindicatos, atua na mobilização da categoria, 
no acompanhamento dos interesses das entidades 
de base dos trabalhadores nas esferas dos poderes 
públicos e privados, no assessoramento político e sin-
dical, no apoio às negociações coletivas e na defesa 
da cidadania e da vida. 

O dia 26 de abril de 2010 é uma data de come-
moração, mas também de reflexão. Agradecemos a 
homenagem e esperamos contar com o apoio das Se-
nhoras e dos Senhores Senadores, especialmente no 
sentido de que reconheçam que somos trabalhadores 
que entregam suas vidas para proteger o cidadão.

Mas não podemos deixar de externar nossos 
problemas e nossos anseios:

- da falta de respeito aos nossos direitos, à nossa 
segurança e à nossa vida;

- das condições de trabalho indignas a que ainda 
somos submetidos em muitos locais, com agressões 
à nossa saúde, integridade e dignidade;

- necessitamos do reconhecimento do risco profis-
sional a que estamos submetidos, trazidos nos projetos 
de lei em tramitação nesta Casa que reconhecem esse 
risco e instituem o adicional correspondente;

- de uma remuneração justa e condições de tra-
balho decentes;

- de tratamento igual a qualquer trabalhador, seja 
ele empregado direto ou indireto; 

- precisamos, enfim, de ver reconhecidos a nossa 
dedicação pela vida e o respeito pela nossa profissão 
e nossa dignidade.

No mais, agradecemos o convite, a homena-
gem e o reconhecimento de todos, especialmente à 
Presidência desta Casa e ao ilustre Senador Paulo 
Paim, autor do requerimento que resultou nesta Ses-
são Especial.

Muito obrigado a todos.
Brasília, 26 de abril de 2010.
José Boaventura Santos
Presidente da Confederação Nacional dos Tra-

balhadores Vigilantes – CNTV
(Palmas.)
Srs. e srªs, eu, como 2ª Vice-Presidente do Se-

nado da República e do Congresso Nacional do nos-
so País, fiz questão de, no exercício da Presidência, 
neste momento, neste plenário, ler esta carta, fazendo 
da minha voz a voz do Sr. José Boaventura Santos, 
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Vigilantes, para que realmente essa carta fique 
registrada, de viva voz, nos Anais do Senado da Re-
pública do nosso País.

Chico Vigilante, eu sei da sua força, da sua de-
terminação, da sua busca. O seu nome traz isso: Chi-
co Vigilante!

Então, eu queria abraçar a todos e a todas que 
estão aqui presentes e dizer que a luta de muitos Par-
lamentares... Aqui no Senado da República, eu diria, 
Senador Paulo Paim, que foi aprovada por unanimi-
dade, por onde passou, essa proposição; pelo menos 
a de minha autoria foi aprovada por unanimidade. E, 
por isso, eu tenho certeza e confiança de que, lá na 
Câmara, vai passar. Só precisamos que seja agilizado, 
porque 30% de adicional, já disse aqui, não resolve, de 
jeito nenhum, o problema dos vigilantes da iniciativa 
privada do nosso País, dos vigilantes do nosso País 
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de modo geral, mas é uma forma de buscar um pouco 
mais de dignidade salarial.

Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Muito 
obrigada mesmo. (Palmas.)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Passo a palavra, neste momento, ao Se-
nador Paulo Paim, primeiro subscritor do requerimento 
desta Sessão Especial.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmª 
Srª Serys Slhessarenko, que preside a Casa neste 
momento e é Vice-Presidente aqui do Senado; Exmº 
Sr. Presidente da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Vigilantes, posso dizer meu amigo José Bo-
aventura Santos, com o qual caminhamos juntos por 
este País e que tive a alegria de ver lá no meu Rio 
Grande, num debate sobre esse tema e o nosso tra-
balho aqui no Congresso Nacional; meu amigo tam-
bém, Coordenador-Geral de Segurança Privada, do 
Departamento da Polícia Federal, Sr. Adelar Anderle, 
com quem, sem sombra de dúvida, a Polícia Federal 
tem feito um grande trabalho neste País no combate 
à corrupção – se diminuirmos a corrupção, com certe-
za, vamos ter muito mais dinheiro para o investimento 
em políticas públicas, inclusive os 30% que estão na 
camiseta de V. Sªs.

Parabéns à nossa Polícia Federal! Quero também 
cumprimentar, com muito carinho, o representante da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro, o meu amigo Ademir – cujo sobrenome não 
precisa ler, porque, para ler o sobrenome, temos de 
fazer um exercício; diga-me, o sobrenome é...

O SR. ADEMIR WIEDERKEHR (Intervenção fora 
do microfone.) – Wiederkehr.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Wie-
derkehr? Saiu mais ou menos? Grande Ademir. O Ade-
mir é um dirigente do Sindicato dos Bancários – eu, já 
passando, eu diria, dos 50 para os 60, estou com 60 
anos e me lembro dele, jovem ainda, e eu - quem sabe? 
- tinha naquela época 35 anos, conheci o Ademir já mi-
litando na causa sindical. É uma alegria, Ademir, vê-lo 
hoje aqui, representando não só o Rio Grande do Sul, 
mas também todo o Brasil e os bancários, categoria 
tão sofrida e lutadora pelas causas populares.

Eu tomaria uma liberdade aqui, antes de falar 
aos vigilantes: vamos dar uma salva de palmas para 
a Polícia Federal e para os bancários, se me permitem 
aqui, neste momento! (Palmas.)

Por falar em bancários, registro também, neste 
momento, com satisfação, o nome de um outro grande 
amigo – quando a gente tem 60, se vamos falar dos 
amigos, ficamos duas horas na tribuna só citando os 
amigos, incluindo os que estão no plenário. Mas quero 

fazer questão, Serys, se você me permitir, quero dar 
o meu lugar na Mesa para ele, e que pudéssemos 
convocar para a Mesa o Jacy Afonso, que é o Tesou-
reiro Nacional da CUT, um companheiro com quem 
trabalhei muito tempo junto, até construir momentos 
como este.

Jacy, sei que a Serys vai concordar, vem aqui 
para a Mesa com a gente!

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Já está convocado! E convidado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Repre-
sentando, eu diria aqui, não somente a CUT, mas 
toda as centrais sindicais que têm compromisso com 
essa causa.

E me permitam também, olhando aqui o plená-
rio – e, se eu me enganar, desculpem-me –, vejo o 
nosso amigo Senador Adelmir Santana, que sempre 
tem estado aqui em todos os eventos que a gente faz, 
em sessões de homenagem e também de protesto, 
exigindo a aprovação de questões de interesse dos 
trabalhadores, como esta dos 30%.

Uma salva de palmas para você também, Sena-
dor Adelmir Santana, em nome de todos os Senadores 
que porventura passem por aqui nesta sessão no dia 
de hoje. (Palmas.)

Confesso a vocês que tenho aqui um pronun-
ciamento, e a metade dele é mais ou menos o que a 
Serys falou.

Então, o que você falou, Serys, não vou ler de 
novo. E a outra tem um pouco aqui da história dessa 
valorosa entidade dos vigilantes.

Dessa forma, vou deixar todo o histórico da enti-
dade e vou entrar direto, meu amigo Boaventura, nos 
temas que nos trouxeram, nesta manhã de segunda-
feira, a Brasília.

Eu sei e vocês sabem que esta não é somente 
uma sessão de homenagem. Esta é muito mais. É uma 
sessão que tem um pouco da rebeldia e da coragem 
de dizer que é também uma sessão de protesto. Mas 
aquele protesto construtivo; aquele protesto, Chico, 
positivo. Porque esta sessão visa a sensibilizar De-
putados e Senadores para que votem definitivamente 
o adicional de 30% para os nossos vigilantes. Esses 
30% que estão estampados nas camisas de vocês que 
estão aqui nas galerias neste momento têm de estar 
na mão, no coração e na alma de cada Senador e de 
cada Deputado.

Vejo lá um com a camisa exposta no ar. Se os 
30% não são justos, o que é justo, então? Vocês, que 
dão suas vidas para defender as nossas vidas, dos 
nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa gente, e 
o nosso patrimônio.
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Por isso, se alguém aqui tem de ser homenage-
ado, a forma de homenagear é votar rapidamente o 
projeto que garante os 30% para todos os vigilantes! 
(Palmas.)

É isso que temos de fazer. Isso é homenagear. 
Isso é o protesto do bem. Isso é o positivo. Isso é o que 
vocês aguardam. Sei que vocês se deslocaram de todo 
o País. A Serys foi feliz aqui e leu: vieram companheiros 
de todos os Estados para este movimento.

Então, existem aqui três projetos, Serys, e claro 
que os cito e sei de cor a história de cada um deles. 
Tem o da Serys, tem o meu, que vão na mesma linha, 
têm o mesmo objetivo. Ambos estão na Câmara dos 
Deputados. E estamos pedindo aos Senadores e às 
Senadoras que votem com rapidez. Ninguém está 
preocupado aqui – e o Chico e o Boaventura têm con-
versado muito comigo, o Ademir também – se é um 
projeto do Paulinho, do Joãozinho ou do Robertinho; 
nós queremos é que votem pelo menos um dos três 
projetos.

Se o da Serys está mais avançado na Câmara, 
inclusive é o mais antigo - não é Serys? -, que a Câ-
mara vote rapidamente o da Serys. Agora, vamos votar 
o da Serys rapidamente, está pronto lá. Por que não 
votar? (Palmas.)

Entrarei para a história dizendo: eu fui relator 
desse projeto, feliz para sempre, porque entendo que, 
quando a causa é justa, a gente tem de se multiplicar, 
fazer um esforço supremo para votar, independente-
mente de quem seja a autoria.

Por isso, quero dizer a vocês que, aqui no Senado 
– e, nesse caso, é aqui nesta Casa, nesses botões que 
vocês estão vendo aí, é naquele painel que vai sair o 
nome –, há também o projeto da Vanessa Grazziotin. 
E este projeto a Câmara votou também, eu diria quase 
que por unanimidade, e está aqui já. Foi para as Co-
missões, e eu dei o parecer favorável nas Comissões. 
Aí entrou a turma do retranca tudo, tenta travar, fizeram 
um recurso; nós derrubamos um, aprovamos de novo, 
veio para cá. Vieram com outro recurso e jogaram para 
a Comissão de Assuntos Econômicos. Então, essa res-
ponsabilidade é do Senado, não é da Câmara. Eu, que 
cobro tanto da Câmara para que vote o que a gente 
aqui aprovou, reconheço que há também um projeto 
aqui da Vanessa Grazziotin, que garante os 30%, que o 
Senado pode votar até esta semana, se quiser. Assim, 
menos discurso e mais voto. Faça com que o Senado 
também vote o projeto dos 30% de vocês. É isso que 
nós queremos. Este está aqui ao alcance do Senado, 
este não depende da Câmara. (Palmas.)

Claro que eu quero que a Câmara vote o seu, 
Serys, mas, se não votou, vamos nós votar este aqui, 
então. Porque o importante não é a história – eu sem-

pre digo, eu que trato tanto de tema crianças, e a Serys 
também, e eu sei que vocês todos se preocupam com 
a história das crianças e adolescentes. Para mim, o 
pai não é o que gera, mas é o que cuida, é o que aca-
lenta, é o que embala, é o que dá amor, é o que dá o 
carinho para as crianças. Então, esse projeto de vocês 
está no nosso coração, de todos nós, está na alma, 
não importa de quem é a autoria – a autoria foi de ci-
crano ou beltrano –, interessa é que o projeto é justo, 
justo para milhões de brasileiros.

Deixa eu dizer também para vocês – e depois nós 
queremos ouvir as entidades também – que está tra-
mitando aqui no Congresso a PEC dos Militares. E eu 
quero dizer que sou um defensor; tive, inclusive, uma 
plenária agora no Rio Grande do Sul, promovida pela 
Polícia Civil, pela Polícia Militar e pelos Bombeiros. E 
disse lá o que eu disse aqui, na abertura, na homena-
gem a vocês: vocês defendem as nossas vidas, como 
a Polícia Militar, a Polícia Civil e também os Bombei-
ros defendem. 

Então, nessa PEC da Polícia Militar, qual é o deba-
te – e que tenho defendido com muita garra? Que nós 
temos de ter um piso mínimo nacional para a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e Bombeiros. Porque não pode, 
por exemplo, ocorrer a seguinte situação – e não é que 
eu seja contra o piso de Brasília: que bom que em Bra-
sília o piso mínimo da Polícia Militar é de R$4.500,00, 
mas que ruim que, lá no Rio Grande do Sul, Ademir, 
é de pouco mais de R$ 1 mil. Que ruim!

Agora, que ruim também - e eu falava aqui com 
o Chico agora e com o Boaventura: qual é o piso dos 
vigilantes? Olhe, eles saem com tristeza, é claro: em 
alguns Estados, é o salário mínimo, quinhentos e pou-
co, e, em outros, é de um mil e pouco. Mas que bom 
se a gente pudesse dizer - e o piso caminha para o 
entendimento, não será menos do que R$3.500,00 – 
R$3.500,00 para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, 
no mínimo, no mínimo, para quem trabalha na área, 
naturalmente para o Bombeiros, mas quem sabe tam-
bém a gente passasse a uma luta para aprovar uma 
PEC para que o piso do vigilante seja, no mínimo, igual 
aos mesmos R$3.500,00. (Palmas.) Isso é justo! Mas 
querer que um vigilante trabalhe por salário mínimo? 
Isso não é sério! Não é sério!

Nós brigamos muito pela valorização do salário 
mínimo, e eu sei o quanto você se dedicam à profis-
são de vocês, pelo caráter de vocês, pela seriedade e 
honestidade. Eu, que viajo tanto, quem cuida da minha 
casa são vocês. E não acontece nada, porque vocês 
cuidam. Seja com aquela motozinha que alguns têm, 
seja de bicicleta ou vigilante na rua, vocês é que cuidam. 
E eu acho um absurdo quando, às vezes, alguém não 
quer... Deixe-me dar este depoimento aqui: uma vez, 
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na rua da casa, o camarada não quer ajudar com uma 
quantia mínima para que os vigilantes possam se man-
ter. Quando eu digo isso, eu estou falando em matéria 
da organização que vocês têm para garantir aquilo que, 
para mim, seria justo: no mínimo, R$3.500,00.

Enfim, eu quero terminar dizendo a vocês que eu 
acho mais: eu acho que, além de um salário decente 
que vocês têm que ter, todos aqueles que trabalham 
na linha de vigilância... Olhe, eu falei nesse caso aqui 
da casa porque, às vezes, eu noto que uma compa-
nhia séria quer fazer a segurança de gente que ganha 
R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, R$30 mil por mês e, para 
pagar um salário decente para os vigilantes, é claro 
que quer também que haja... A recíproca é verdadei-
ra, como a gente fala. Aí o camarada fica chorando lá 
para pagar uma mixaria e, com isso, não está ajudan-
do para que vocês possam ter um salário decente e 
digno. Eu sou defensor de que, se querem segurança 
absoluta, muito bem, então, vamos ajudar também fa-
zendo essa contribuição.

Quero terminar, dizendo que eu acho que vocês, 
vigilantes, merecem, além dos 30% da periculosidade, 
um piso salarial decente, porque eu duvido que vocês 
consigam viver com R$500, R$600, R$700 ou mesmo 
R$1.100. Não conseguem. Então, vivem numa dificul-
dade enorme. Por isso, vocês estão aqui hoje. Nós tí-
nhamos que pensar um piso decente, a aposentadoria, 
eu já falei aqui dos 30%, mas tem que ter também a 
aposentadoria especial para todos aqueles que traba-
lham na vigilância. (Palmas.) A aposentadoria especial 
tem que ser garantida a cada um de vocês, porque, se 
não é alto risco de vida, por que eu quero, então, que 
vocês façam a segurança do patrimônio do País, do 
patrimônio das nossas casas, do patrimônio que são 
os nossos filhos, que é nossa vida? Se eu quero que 
vocês protejam todos, como não vou brigar também, 
eu que falo tanto em Previdência, pela aposentadoria 
especial?

Eu concluo, dizendo apenas a vocês: parabéns, 
Serys, pelo seu projeto! E quero te dizer, Serys – e sou 
muito franco, digo de público o que penso –, que estou 
muito triste, porque, em seu Estado, há um movimento 
interno – e vou dizer interno e vou ficar nessa frase – 
para que você não seja candidata ao Senado.

Vamos dar uma salva de palmas para a Serys, 
para que ela seja candidata ao Senado e volte com 
uma grande votação. (Palmas.) Eu sei do trabalho 
que V. Exª realiza aqui. Quem está dizendo isso não 
conhece o seu trabalho, não conhece o trabalho que 
você realiza. E, quanto aos vigilantes, V. Exª sabe que 
o projeto mais antigo é o seu. Você não disse, mas eu 
digo. Nós todos trabalhamos depois em projetos simi-
lares, queremos aprovar os que estão mais à frente, 

que são o seu, na Câmara, ou o da Vanessa, aqui no 
Senado, mas queremos aprovar.

Enfim, meus amigos, que esta sessão seja uma 
sessão, como eu digo, da linha do bem. Quando a gente 
fala em protesto, alguns pensam que é protesto contra 
alguém. Não! É protesto a favor, para que os Senado-
res e Deputados tenham a consciência da aprovação 
do adicional de periculosidade de 30%.

Meus amigos das galerias, podem ter certeza de 
que vamos trabalhar muito aqui. Vamos trabalhar muito 
para que o Senado cumpra a sua parte, e ele ainda 
não cumpriu porque alguém está tentando engavetar 
o projeto de vocês, e eu sei que vocês vão cobrar.

E digo isso, agora concluindo, com a maior tran-
quilidade. Quem está assistindo a TV Senado, seja De-
putado, Senador, seja pré-candidato a isso ou a aquilo, 
a governador, a isso ou a aquilo... E vou parar por aqui, 
senão vão dizer que estou fazendo campanha eleito-
ral. Os vigilantes - eu sei porque eu ando nas portas 
de fábrica - estão praticamente em todas as lojas, em 
todos os bancos, em todas as fábricas, em todo o co-
mércio. Eles estão em todas as ruas, estão em todos 
os locais. E, naturalmente, eles vão cobrar, na hora de 
votar, quem votou a favor deles e quem votou contra 
eles. O voto é um instrumento legítimo de pressão, e 
tem de ser usado.

Por isso, Deputados e Senadores, votem com os 
vigilantes. Estarão votando pela liberdade, pela igual-
dade e por um Congresso democrático, cada vez mais 
construído por homens de bem.

Vivam os trinta por cento!
Viva a aposentadoria especial! Vivam os vigilantes 

do campo, da cidade e de todo o nosso País!
Um abraço a todos vocês! (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Os nossos cumprimentos ao Senador 
Paulo Paim, signatário desse requerimento.

Vou precisar me retirar da Presidência. E quero, 
mais uma vez, saudar o Senador Paulo Paim, como 
primeiro signatário desse requerimento; saudar o Sr. 
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Vigilantes, Sr. José Boaventura; saudar o Coor-
denador-Geral de Segurança Privada e Departamento 
da Polícia Federal, Adelar Anderle. É assim? Eu tam-
bém tenho direito de errar, pois erram no meu nome, 
às vezes, não é?

Quero dizer sempre do nosso respeito profundo e 
grandioso à nossa Polícia Federal. Quero saudar o Sr. 
Diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Vigilantes, nosso querido Chico Vigilante; saudar o Ade-
mir, da Contraf, mais uma vez; saudar o Jaci, tesoureiro 
da CUT nacional; saudar Rosângela Menezes. Quem é 
Rosângela Menezes, por favor? Rosângela, venha se 
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sentar aqui, por favor. São tão poucas mulheres. Faça 
a sua presença aqui, por favor. (Palmas.)

Quero saudar os aqui presentes dos nossos Es-
tados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Goiás, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, 
Tocantins, Paraná, e do meu Mato Grosso. (Palmas.)

E saudar ainda o nosso Senador Adelmir Santa-
na. Eu preciso me retirar, porque eu tenho agora uma 
audiência. E passo a presidência ao nosso Senador 
Paulo Paim. Antes, eu queria dizer a todos e a todas 
aqui presentes que, lá no meu Estado do Mato Gros-
so, no Estado do Rio de Janeiro, no Estado da Bahia, 
em vários lugares, já estive na defesa da proposição 
de melhoria da qualidade de vida, óbvio, melhorando 
os salários dos nossos vigilantes.

Tem quatro anos essa luta. O nosso Senador 
Paim fez um relatório muito preciso de todas as tra-
mitações, do que está acontecendo. Esperamos que 
isso seja superado rapidamente, porque um reajuste 
de 30% – eu já disse aqui – não resolve, mas é um 
começo de conversa para que a gente chegue um dia 
a uma reivindicação maior.

Sou também titular da Subcomissão Especial 
de Segurança, onde estamos discutindo exatamente 
essa questão, o Senador Paulo Paim relatou sobre o 
piso salarial, aliás das PECs das nossas polícias, dos 
bombeiros, etc. E tem a PEC 300 e a PEC 41 – uma 
que dizem que é totalmente inconstitucional e a outra 
que é constitucional. Então, a nossa luta está grande 
lá também como membro dessa Comissão. 

Mas quero dizer a cada um e a cada uma de 
quanto nós valorizamos, de quantas vezes eu estive 
reunida no meu Estado de Mato Grosso, com os vigi-
lantes, quando eles estiveram paralisados uma época, 
na praça da República – não é, companheiro? –, em 
todos os momentos saímos daqui e íamos correndo 
para assegurar a mobilização dessa categoria.

Então, dizer que eu, desde que cheguei ao Se-
nado, estou prestando muita atenção nessa catego-
ria e estou envidando todos os esforços para que as 
coisas aconteçam.

Este projeto foi registrado no Senado em 2007 
e, quando chegou na CAS, ficou parado por lá. O Se-
nador Paulo Paim foi o relator e aí nós tivemos uma 
grande mobilização de vigilantes, mas muito grande 
– não é Senador? 

O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS (Fora do 
microfone.) – Já mesmo e a Senhora disse lá no Con-
gresso dos Vigilantes que a gente deveria fazer isso 
para que o Congresso aprovasse o projeto.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco /
PT – MT) – Exatamente. Ele está relatando que eu disse 

que só com isso seria aprovado. Lá no Mato Grosso, no 
congresso dos vigilantes, ele lembrou que eu disse isso. 
Muito bem lembrado, Boaventura. Eu disse lá: “Façam essa 
mobilização que é o único jeito de arrancar esse projeto de 
lá.” E a mobilização foi feita. Os corredores se encheram, 
as salas tiveram que ter esses painéis para que as pes-
soas pudessem acompanhar. Eram salas absolutamente 
lotadas em uma audiência pública que nós fizemos, e essa 
audiência pública foi vitoriosa. Lá estava eu, lá estava o 
Senador Paulo Paim e lá estavam outros parlamentares, 
outros Senadores que não me recordo agora. 

Esse movimento foi decisivo e determinante para 
a solução do problema. Por quê? Porque dali a uma se-
mana nós pedimos o compromisso da CAS, e o Senador 
Paulo Paim, que estava com o seu relatório favorável 
pronto, conseguiu chegar à Comissão de Assuntos So-
ciais. E após essa mobilização, uma semana depois, 
o projeto estava aprovado no Senado, senhores. É a 
mobilização, é a organização. Vamos fazer o mesmo 
movimento junto à Câmara, agora, para que esse pro-
jeto saia de lá de uma vez por todas. (Palmas.)

Obrigada, gente. Muito obrigada!
Senador Paulo Paim, passo a presidência.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quando eu estou presidindo a reunião lá no Rio 
Grande, ou mesmo neste País – Serys, você é culpada 
agora, culpada no bom sentido – alguém lá debaixo 
de repente levanta a mão e diz: “Ô, meu Senador, ne-
nhuma mulher na mesa, hein? E agora nós ficamos 
sem nenhuma, se você não indicar alguém. Indique 
alguém para vir para a Mesa.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Fora do microfone.) – Rosângela.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) Rosângela Menezes, então você á a convocada. 
(Palmas.)

De pronto, eu queria convocar para fazer uso da 
palavra o nosso amigo Senador Adelmir Santana.

Senador Adelmir Santana, V. Exª dispõe da tri-
buna pelo tempo que entender necessário para o seu 
pronunciamento. (Palmas.)

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Acaba de sair a nossa Presidente Serys.

Sr. Presidente Paulo Paim, signatário do reque-
rimento da presente sessão; Sr. Presidente Nacional 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilan-
tes, José Boaventura Santos; quero saudar, também, 
o Coordenador de Segurança do Departamento de 
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Polícia Federal, Dr. Adelar Anderle; saudar também o 
Diretor da Confederação dos Trabalhadores Vigilan-
tes, Sr. Chico Vigilante, nosso companheiro e amigo 
aqui do Distrito Federal; saudar o representante da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro, da CUT, Sr. Ademir, meu xará – não vou 
dizer o outro nome para não correr risco de erros; 
quero saudar também o representante da Central dos 
Trabalhadores Nacional, o Secretário da Organização, 
Sr. Jacy Afonso, e, por último, recém-chegada à Mesa, 
a Rosângela, os nossos cumprimentos. Quero saudar 
todos os Srs. vigilantes de vários Estados, mais de 20, 
que estão aqui presentes a esta sessão.

Senhoras e senhores que nos ouvem, Srªs e Srs. 
Senadores, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar 
o Senador Paulo Paim pela iniciativa de homenagear 
esses trabalhadores, que comemoram o seu dia em 
20 de junho, se não me falha a memória, comemoram 
o reconhecimento da importante profissão.

Quero parabenizar esse grupo forte e unido que 
são os vigilantes, primeiro, porque sei da necessidade 
que o nosso País tem desses profissionais, que, ao lado 
dos nossos policiais e seguranças, cuidam de nossas 
famílias; segundo, porque aqueles que atuam como 
vigilantes defendem as nossas vidas, o nosso patri-
mônio, as nossas escolas, as nossas universidades, 
defendem, enfim, a vida humana e merecem de todos 
as homenagens que pudermos prestar nesta manhã 
e sempre. E, terceiro, aqui afirmo que para mim é o 
ponto principal da minha presença aqui – pedi inclu-
sive para falar em nome da Liderança do Democratas 
–, porque nós, Senadores e representantes dos Es-
tados da Federação, temos o dever de lutar por todos 
os trabalhadores brasileiros e homenageá-los. É, em 
síntese, Senador Paulo Paim, uma das formas de tra-
balhar por todos os trabalhadores brasileiros. 

Lutar pela aprovação de melhorias na carreira e 
na vida de cada um dos vigilantes que compõem os 
quadros de segurança de nosso País é outra maneira de 
trabalharmos pelos senhores. E temos trabalhado.

Aproveito esta ocasião para agradecer aos vigi-
lantes que, unidos, têm encaminhado e-mails, cartas, 
ligações ao meu gabinete cobrando respostas de uma 
atitude minha que, infelizmente, deu a entender que 
não luto por vocês. Agradeço por essas manifestações, 
legítimas, muitas delas até não muito elogiosas, mas 
agradeço. São a chance que vocês me dão de escla-
recer a verdade sobre a minha posição em relação ao 
PL nº 220, de 2009. Esse é o número do projeto aqui 
no Senado.

Apresentado em 2009, o projeto, de autoria da 
Deputada Vanessa Grazziotin, altera o art. 193 da CLT, 
para definir a caracterização das atividades ou opera-

ções perigosas. Esse projeto é válido e necessário para 
todas as categorias que trabalham em condições de 
perigo ou atividades que possam resultar na perda de 
vida do profissional. Nós entendemos isso e lutamos 
por ele no Congresso Nacional.

Estou sendo acusado de ter lutado contra a ca-
tegoria, de ter vetado a proposta e enterrado anos de 
batalha por melhorias. Mas não fizemos isso de jeito 
nenhum. 

Eu quero dizer que entendo a sua indignação, 
meu caro Vigilante, assim caracterizando todos os 
senhores. Entretanto, é necessário esclarecer que o 
projeto que vocês estão defendendo aqui no Senado, 
o nº 220, sofreu duras alterações na Câmara dos De-
putados, e, se for aprovado como está, acabará sendo 
vetado pelo Presidente Lula, porque é impossível de 
ser implementado. Eu tenho indicativos disso.

Esse projeto nasceu para criar o adicional de pe-
riculosidade para os vigilantes, o que achamos justo 
e necessário, como já foi colocado aqui pela Senado-
ra Serys e pelo Senador Paim. Durante a tramitação 
do projeto na Câmara, infelizmente – e os senhores 
entendem que a Câmara, efetivamente, representa o 
povo, e há lá componentes de várias categorias –, o 
projeto foi completamente alterado até chegar ao texto 
que se encontra no Senado. 

A intenção inicial do projeto era atender a uma 
justa reivindicação de vocês, vigilantes, mas acabou 
estendendo-a a praticamente todos os trabalhadores 
das mais diversas categorias. Na prática, se aprovar-
mos o texto como ele veio da Câmara, como ele está, 
qualquer profissional sujeito a acidente de trabalho, de 
trânsito ou a qualquer tipo de violência física terá direi-
to ao adicional de periculosidade de 30%, o que não 
é razoável, já que nem todas as profissões enfrentam 
os perigos que vocês enfrentam.

Vejam bem, no limite, se deixarmos como está, até 
nós, Senadores e Deputados, servidores públicos em 
geral, ou qualquer outro profissional, estamos sujeitos 
a situações de periculosidade definidas pelo projeto e, 
por consequência, teríamos direito a receber esse be-
nefício, o que não é justo com a luta de vocês.

Quero esclarecer também que não vetei o projeto 
de forma alguma. Apresentamos, sim, um recurso as-
sinado por quase 30 Senadores, não para engavetar o 
projeto, mas para acharmos uma solução para o caso, 
principalmente buscando atender aos desejos dos vi-
gilantes. Não pretendemos atrasar a aprovação, mas, 
sim, garantir que a luta de vocês não seja em vão.

Após esclarecer essa questão, quero me colocar 
à disposição para qualquer dúvida que os senhores 
possam ou venham a ter do que reafirmo aqui: a luta 
de vocês é minha também. Foi citado aqui o projeto da 
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Senadora Serys, este, sim, aprovado aqui por nós. E 
eu estava lá, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
onde debatemos e aprovamos. É um projeto enxuto, que 
diz o seguinte: “Altera o artigo tal...” e diz: “Adicional de 
periculosidade de 30% sobre o salário, sem acréscimo 
resultante de gratificações, prêmios e participação nos 
lucros das empresas para os vigilantes.” E não para 
Senadores, Deputados, servidores públicos, enfim, 
outros que não têm periculosidade. O Projeto nº 220 
está aqui no Senado, é esse a que fizemos o recurso, 
Senador Paim. Nós, que eu digo, 30 Senadores.

Diz o seguinte: estende, estende os 30%: 
Art. 193. São consideradas atividades ou opera-

ções perigosas, na forma da regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, 
por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem 
risco acentuado em virtude de:

contato permanente com inflamáveis, explosivos 
ou energia elétrica;

roubos ou outras espécies de violência física; 
[Ora, todos nós estamos sujeitos a roubos e violên-
cias físicas]

acidentes de trânsito; [todos os trabalhadores 
estão sujeitos a acidentes de trânsito. Não é justo que 
vocês, que lutam por esse adicional, tenham esse adi-
cional estendido a qualquer pessoa, a um balconista, 
a um gerente de uma unidade, a um bancário, porque 
ele também está sujeito a acidentes de trânsito];

acidentes de trabalho.
Convenhamos, é difícil a implantação na forma 

como se encontra. Esse recurso que fizemos, volto a 
dizer, não tem por objetivo impedir o andamento do 
Projeto nº 220. Mas acho que o esforço que temos de 
fazer, bem colocado pelo Senador Paim e pela Senado-
ra Serys, é que, primeiramente, se for o caso, busque-
mos na CAE, para onde foi esse Projeto nº 220 após o 
recurso, uma alternativa para enxugar o projeto e vol-
tar às origens da luta dos vigilantes, excluindo essas 
categorias que não têm riscos. Temos de buscar isso. 
Mas, na minha visão, temos de pressionar, já que pas-
sou aqui no Senado, foi aprovado por unanimidade, um 
projeto limpo, enxuto e que agora está desapensado, 
como bem colocou a Senadora Serys, na aprovação 
no projeto da Senadora Serys, que é um projeto an-
tigo, de 2007, já aprovado aqui por unanimidade nas 
Comissões do Senado e no Plenário. E é um projeto 
que só trata dos vigilantes.

Então, eu queria, Senador Paim, ao pedir a ins-
crição pela Liderança do Democratas, muito para dizer 
isso, porque isso me incomodou: eu não sou contra – 
pelo amor de Deus! Eu sou a favor e acho justíssima 
a luta dos vigilantes.

Agora, o que eu temia, quando participei desse 
conjunto de assinaturas, era que o projeto da forma 
como estava pudesse ser vetado integralmente. E uma 
luta que vem de longe, que conseguiram na Câma-
ra, chegar aqui e, dessa forma, pela impossibilidade 
de implantação, ser vetado e perder toda essa luta?! 
Agora, esse da Serys, se estiver desapensado, já 
passou no Senado, este, sim, atende aos interesses 
dos vigilantes.

Quero, senhores, sinceramente, colocar-me à 
disposição. O Paim sabe que sempre me irmano com 
ele aqui em muitas lutas, que, muitas vezes, não é o 
meu pensamento. Mas há a argumentação, a força 
da mobilização, a força da representação. Porque a 
democracia é isto: são os grupos que têm força re-
presentativa e que, muitas vezes, me levam a mudar 
de opinião. Sou um democrata. Mudo de opinião sim, 
desde que eu seja convencido a fazer essas mudan-
ças. E Paim tem uma habilidade enorme, é um líder 
que nos convence a todos; tem uma série de projetos 
que beneficiam trabalhadores, para os quais já mar-
chamos juntos, em muitos deles.

Agora, senhores, creiam que a nossa intenção, 
com esse recurso, foi evitar que esse trabalho de longos 
anos fosse dispersado com o veto de todo o projeto. 

Esse da Serys, parece-me, Paim, sem nenhum 
demérito aos demais projetos, como o da Deputada 
Vanessa Grazziotin, é um projeto limpo, enxuto e que 
atende aos interesses dos vigilantes.

Precisando do Senador do DF para trabalhar 
junto aos Deputados no processo de mobilização, me 
irmanar junto ao Senador Paulo Paim, estou à dispo-
sição e pronto para marchar nessa luta. Estou do lado 
de vocês, acho justíssima essa luta e quero concor-
dar com ela e me irmanar nesse processo de fazer-
mos a aprovação o quanto antes, porque não é justo 
que não tenham essa periculosidade remunerada ou 
reconhecida pela atividade que os senhores exercem 
em todo País.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Depois das palavras do nobre Senador Adelmir 
Santana, a categoria vai poder falar também, explici-
tar seu ponto de vista. No final, a gente pode, a partir 
dessa conversa, talvez, encaminhar para aprovação 
do projeto, como uma emenda supressiva, e mandar 
à Presidência da República. Podemos construir essa 
arte aqui, que, se for só uma emenda supressiva, não 
volta à Câmara dos Deputados.

Acho que a categoria pode falar, mas a gente 
pode encaminhar nesse sentido. Fazemos uma emen-
dazinha supressiva e, se entendermos que há uma re-
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dação que ultrapassa o objetivo, retira-se, aprova-se 
e manda-se para o Presidente sancionar.

Pode ser por aí? Vamos mandar para ele sancio-
nar? Vamos aprovar, então. (Palmas.)

O Senador César Borges veio aqui prestigiar tam-
bém. E já disse que vocês podem contar com ele – ele 
falou baixinho aqui para mim. (Palmas.)

O Senador Mozarildo Cavalcanti falou a mesma 
coisa. (Palmas.)

Eu passo a palavra neste momento ao Presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilan-
tes, Sr. José Boaventura Santos.

O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Exmº Sr. 
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão; Exmºs 
Srs. Senadores presentes; ilustríssimo companheiro 
Jacy Afonso, dirigente da nossa Central Única dos 
Trabalhadores e aqui representando as centrais sindi-
cais; Dr. Adelar Anderle, companheiro e Coordenador 
de Segurança Privada da Polícia Federal, que preside 
a Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança 
Privada, da qual nós somos integrantes; companheiro 
Ademir, representando a Contraf; companheira Rosân-
gela, representando a Federação Nacional das Em-
presas; companheiro Chico Vigilante; quero fazer uma 
menção especial ao Senador César Borges, Senador 
pelo meu Estado, o Estado da Bahia; primeiramente, 
peço sua licença ainda, Senador, para registrar aqui a 
presença, além dos seus Estados, de alguns sindicatos 
que, como foi dito aqui pelo senhor e pela Senadora 
Serys, fizeram esforços para vir de algumas regiões 
bem remotas ou mais distantes, como os companheiros 
do Amazonas, do Sindicato do Amazonas; Sindicato de 
Camaçari, na Bahia; Sindicato de Criciúma, de Santa 
Catarina; Sindicato de São José, Santa Catarina; Sin-
dicato de Florianópolis, Santa Catarina; Sindicato de 
Lages, Santa Catarina; Sindicato do Rio Grande do 
Norte, do Estado do Rio Grande do Norte; Sindicato 
dos Vigilantes de Transporte de Valores do Ceará; os 
Vigilantes Patrimoniais do Ceará também; os compa-
nheiros de Montes Claros, norte de Minas Gerais; Nite-
rói, Rio de Janeiro; Sindicato de Transporte de Valores 
do Estado do Rio de Janeiro; Sindicato dos Vigilantes 
do Estado de Minas Gerais; do Estado de Goiás; dos 
companheiros Bombeiros de Brasília; SindValores de 
Brasília; companheiros do Sindicato de São Paulo, do 
Município de São Paulo; o SindForte de São Paulo; o 
Sindicato do Estado do Tocantins; companheiros do 
Sindicato do Município do Rio de Janeiro; Sindicato 
de Curitiba; Sindicato de Cuiabá; Sindicato do Estado 
da Bahia; Sindicato do Distrito Federal; Federação do 
Estado de Santa Catarina; Federação Interestadual 
dos Vigilantes; Federação de São Paulo; Federação do 

Rio de Janeiro. Quero registrar e saudar esses com-
panheiros, agradecer a sua presença. 

Quero dizer, Senador Paulo Paim, da nossa sa-
tisfação por esta iniciativa; dizer da nossa satisfação 
por permitirem a esta categoria expressar as suas 
dificuldades, os seus desafios, os seus sonhos e as 
suas expectativas.

Em verdade, não temos um Dia Nacional dos 
Vigilantes; temos formalmente leis estaduais, muni-
cipais, temos dias municipais dos vigilantes, temos o 
dia dos vigilantes em convenções coletivas, mas ainda 
não o temos nacionalmente. Isso nos permite refletir 
que a nossa Pátria Mãe ainda não nos acolheu com 
um dia. Um dia pode significar algumas coisas, seja o 
registro de nascimento de um ente, seja o registro de 
nascimento de uma categoria. 

E essa categoria tem um significado no nosso 
País. Somos hoje cerca de 1,8 milhão registrados pelo 
Departamento de Polícia Federal, mas, além desse 
número, mais 2 milhões de pessoas, aproximadamen-
te, também vendem atividade de segurança de forma 
irregular. Desses regulares, temos cerca de 700 mil, 
800 mil – as estatísticas são variáveis – trabalhando 
efetivamente com carteira assinada, seja nas empre-
sas de prestação de serviço, seja nas empresas que 
contratam vigilantes de forma orgânica. Somos mais 
numerosos, em alguns aspectos, que as forças poli-
ciais e militares juntas.

Estamos presentes, buscando garantir a segu-
rança dos cidadãos pobres e ricos. Hoje, invariavel-
mente, nós não estamos somente nos bairros ricos; 
nós também estamos nos bairros pobres. São os vigi-
lantes que tomam conta das mansões, mas também 
são os vigilantes que estão nos postos de saúde lá da 
periferia, que estão nas escolas da periferia. (Palmas.) 
Em muitos desses locais, a polícia nem sempre está 
presente. E somos nós que estamos lá, buscando ga-
rantir a segurança daqueles cidadãos, daqueles tra-
balhadores, dos pais e mães de família. Estamos nas 
escolas, nas indústrias, nas residências, nos hospitais, 
nos cemitérios, nos aeroportos, nesta Casa legislativa, 
na Câmara Federal, nas assembleias legislativas. Como 
já foi dito aqui, nós estamos em todos os lugares deste 
País, com um único e principal objetivo: o de proteger 
a vida e o patrimônio das pessoas. 

Em alguns momentos, Senador Paulo Paim, logo 
quando começamos a trabalhar – como muitos co-
meçaram a trabalhar como vigilantes, alguns aqui 
aposentados, outros com 30 anos de profissão –, nós 
éramos orientados para fundamentalmente proteger o 
patrimônio, o dinheiro de um banco, proteger os equi-
pamentos de um órgão público. Hoje, o nosso papel, 
a nossa principal orientação é, dentro de um banco, 
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proteger a vida dos bancários e dos clientes. É, dentro 
de um órgão público como esta Casa, como os órgãos 
do Executivo, como em um cemitério ou em um hos-
pital, proteger primeiro a vida das pessoas, porque o 
patrimônio e o material são substituíveis, mas a vida 
das pessoas, não!

Em determinado momento em nosso País, a Pre-
vidência Social, só para exemplificar, resolveu retirar 
os vigilantes e substituí-los por câmeras, sensores 
e aparelhos de filmagens, com um discurso de que 
aqueles equipamentos seriam capazes de substituir 
os vigilantes e fornecer segurança para a Previdên-
cia Social. Efetivamente, o patrimônio talvez tivesse 
algum tipo de proteção, mas a vida dos trabalhadores 
da Previdência, dos usuários da Previdência Social 
não tinha qualquer proteção. Alguém poderia ir lá e 
agredir, como aconteceu em muitos casos, um médico 
ou funcionário da Previdência que não havia nenhuma 
pessoa para protegê-lo. E as câmaras e sensores não 
protegem a vida de ninguém.

Portanto, a nossa presença tem um significado 
fundamentalmente de proteção de vidas em um am-
biente privado, em um ambiente limitado, que não é o 
da segurança pública.

Exige-se de nós, Senador Paim, curso de for-
mação e reciclagem com currículo nacional, currículo 
unificado, fixado pela Polícia Federal. Exigem-se ca-
pacidade técnica, perfeita condição de saúde, aptidão 
psicológica. Não se pode contratar um vigilante que não 
tenha condição de tomar conta de crianças, de tomar 
conta de idosos, de lidar com as pessoas, de lidar com 
situações de estresse. Exige-se que não tenhamos 
nenhum tipo de restrição criminal, apesar de questio-
narmos isso, Senador Paim: um vigilante que esteja 
respondendo a um inquérito não pode mais continuar 
trabalhando como vigilante. Portanto, somos exigidos no 
preparo profissional, no preparo técnico, mas também 
e principalmente somos exigidos na ficha limpa.

Ora, será que, ainda assim, podemos continuar 
desconhecidos e não acolhidos pela Mãe Pátria? 

Surgimos nos idos dos anos 60 no Brasil, no perí-
odo turvo da história política deste País. A Lei nº 7.102, 
de 1983, regulou as atividades de segurança privada 
e fixou requisitos para a nossa atuação.

Organizamo-nos em sindicatos a partir dos anos 
80. Construímos a Confederação Nacional em 1992. 
Estamos inseridos nas lutas da categoria e nas lutas 
do País por democracia, justiça social, liberdade e ci-
dadania.

Enfrentamos, no dia a dia, muitos problemas e 
temos muitos sonhos e desafios.

Somos lesados a todo instante por empresas que 
nos pagam salários de R$510. Em Sergipe é assim; 

em Alagoas é assim. Mas cobram R$ 3 mil, R$ 4 mil 
por vigilante, e às vezes deixam de pagar os nossos 
salários. Quantos vigilantes, em alguns Estados, em 
algumas cidades, em algumas empresas, ficam um, 
dois, três meses sem receber salário, trabalhando de 
graça, trabalhando como escravo? Deixam de recolher 
o nosso FGTS, deixam de pagar férias, 13º e os direi-
tos trabalhistas quando somos dispensados.

O mais comum, Senador Paim, senhoras e se-
nhores – e poderíamos pedir o testemunho de cada 
companheiro de todos os Estados –, é uma empresa 
quebrar e deixar de pagar os direitos dos trabalhado-
res. E deixa de pagar principalmente porque a maio-
ria das empresas está nas mãos de laranjas. Aqui no 
Distrito Federal, não adianta ir longe, foi identificado 
um lavador de carros que era dono de uma empresa 
na Esplanada, tinha serviço na Esplanada. No ano 
passado, o sindicado aqui denunciou vários outros 
casos de empresas que também estavam em nome 
de terceiros. Todos sabem que são empresas de De-
putados, são empresas de grandes empresários, mas 
não estão em nome deles.

Mas são esses vigilantes, Senador Paim, que 
transportam e guardam o dinheiro que circula no País. 
Hoje, as empresas de transporte de valores não só 
transportam, mas também guardam dinheiro, além das 
riquezas e do patrimônio público, mas com a missão 
precípua de – mais uma vez, vale dizer – proteger a 
vida de bancários, funcionários públicos, usuários e 
clientes, em todas as esferas da vida econômica, bem 
como nas residências.

Somos expostos a todo tipo de riscos e agres-
sões, físicas e psicológicas. Quantos vigilantes já não 
foram afastados do serviço por traumas, em função 
de serem vítimas de assaltos a bancos e em outros 
locais? Alguns perderam a vida.

As condições de trabalho, em alguns casos, che-
gam a ser correlatas a trabalho escravo. A própria Po-
lícia Federal, em um processo, há dois ou três anos, 
identificou uma situação de vigilantes prestando ser-
viços que eram compatíveis com o trabalho escravo. 
Somos tratados de forma desigual em relação a outros 
trabalhadores e até proibidos de utilizar o mesmo re-
feitório, o mesmo transporte, as mesmas instalações 
sanitárias. E isso, Senador, acontece inclusive – é bom 
registrar – no serviço público. Nós temos registros de 
locais, de hospitais públicos – no meu Estado aconte-
ceu isso – onde os terceirizados, os vigilantes, os tra-
balhadores de limpeza são proibidos de usar o mesmo 
refeitório de médicos, enfermeiros e outros funcioná-
rios dos hospitais. A eles são destinados cubículos ou 
outros locais incompatíveis.
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Todo dia, o nosso primeiro e principal desafio, 
Senador Paulo Paim, é sair de casa para trabalhar e 
voltar vivo, porque muitos dos nossos não consegui-
ram voltar vivos para a sua casa. Além disso, é ter o 
reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da nossa pro-
fissão como de risco, com remuneração e condição 
equivalente.

Hoje, em 2010, Senador Paulo Paim, mais de 
vinte Estados já têm, em suas convenções coletivas, 
o adicional de risco de vida, variando de 1% a 30%. 
Isso responde talvez a uma questão levantada aqui no 
Legislativo por alguns Senadores e por alguns Depu-
tados sobre o custo desse adicional de risco de vida. 
Na verdade, se esse custo fosse impossível, nós não o 
teríamos já conquistado na ampla maioria das nossas 
convenções coletivas, fruto, naturalmente, das nossas 
lutas, das greves. (Palmas.) São Paulo fez greve; Bahia 
fez greve; Mato Grosso do Sul fez greve; Ceará fez gre-
ve; Rio de Janeiro conquistou na luta, ou seja, vários 
outros Estados têm conquistado, na luta, o adicional 
de risco de vida, desmontando qualquer discurso de 
que não é possível pagar para os trabalhadores.

Nós também – concordamos com a Senadora 
Serys – acreditamos que o pagamento do risco seja 
insuficiente para evitar o risco. Nós, obviamente, que-
remos lutar para ter mais segurança. Senador Paim, 
nós conquistamos, numa luta muito árdua, em 2006 
– portanto, há menos de cinco anos –, o colete à pro-
va de bala. Hoje, o vigilante que trabalha em banco, o 
vigilante que trabalha armado tem colete à prova de 
bala. E o colete tem salvado vidas! Há poucos dias, 
chegou ao sindicato um trabalhador que levou três ti-
ros: dois nas pernas e um na região do tórax. Ele foi lá 
agradecer, porque estava vivo, uma vez que o colete 
salvou sua vida do tiro que o atingiu no tórax.

Além do mais – aqui, querendo dialogar com o 
Senador Adelmir Santana –, nós, obviamente, não es-
tamos fechados. Não entendemos que seja impossível 
buscar uma alternativa para que tenhamos um projeto 
de lei razoável e que atenda aos interesses da nossa 
categoria. É bem provável que a ampliação feita na 
Câmara, efetivamente, mereça alguns ajustes e cor-
reção, e já falamos disso com o Senador Paulo Paim. 
Mas também não nos é confortável aprovar aqui um 
projeto com alterações e voltar para a Câmara. E, lá 
na Câmara, nós temos três projetos depositados no 
cemitério de projetos que tem sido a Câmara dos De-
putados. (Palmas.)

V. Exª apontou um caminho que responde às nos-
sas expectativas, que é o Senado encontrar o caminho 
técnico da emenda supressiva, como V. Exª colocou, e, 
daqui do Senado, esse projeto ser finalizado e ir para 
a sanção do Presidente Lula, que eu sei que está do 

lado dos trabalhadores. (Palmas.) Aí, sim, talvez se 
possam resolver as nossas expectativas. Mas, quando 
nós aqui nos deparamos com os recursos apresentados 
pelos Srs. Senadores, com todo o respeito, nós também 
não queríamos – dissemos isso para o Senador Paim 
–, apesar de as emendas apontarem no caminho da 
restrição à nossa categoria, não queríamos que esse 
projeto voltasse para a Câmara para lá dormir o sono 
daqueles que são contra os vigilantes, daqueles que 
são contra a nossa categoria.

Lá existem dois projetos em tramitação: o primei-
ro, da Senadora Serys Slhessarenko; o segundo, do 
Paulo Paim. Ambos os projetos estão dormindo. Quan-
to ao projeto da Senadora, o Deputado Filipe Pereira, 
que preside uma comissão lá, apresentou um reque-
rimento para desapensar o projeto, que, efetivamente, 
tem de ser desapensado. É um projeto que não regula 
a Lei nº 7.102, que não regula a atividade de segu-
rança; apenas estabelece um adicional para a nossa 
categoria. Mas, por interesses outros, esse projeto foi 
apensado a um mar de projetos, um catatau de proje-
tos, e, efetivamente, o Deputado Filipe apresentou um 
requerimento de desapensamento. Mas não aconteceu 
ainda a aprovação desse requerimento, porque essa 
comissão, desde meados do ano passado, não tem se 
reunido para aprovar os requerimentos. E aí, como dis-
se a Senadora Serys Slhessarenko, como disse o Se-
nador Paulo Paim, nós vamos continuar pressionando 
os Deputados, fazendo a mobilização para que nosso 
projeto seja aprovado também na Câmara dos Depu-
tados e, consequentemente, nós tenhamos resolvido 
essa questão, o dilema do adicional de risco de vida, 
bem como outros projetos também.

Aqui quero registrar a nossa satisfação: o Sena-
dor Paulo Paim atendeu a um pedido nosso de tam-
bém apresentar um projeto de aposentadoria especial 
para o vigilante.

Senador, nós também queremos que esse projeto 
seja aprovado, esse projeto está na relatoria, foi en-
gavetado – permita-me dizer assim - por um Senador 
aqui nesta Casa, e esse projeto não anda. Nós quere-
mos que esse projeto seja aprovado, Senador Paim, 
porque a vida profissional da nossa categoria é muito 
parecida com a de jogador de futebol. Depois dos 40 
anos, estamos fora da profissão, a partir de uma visão 
equivocada de alguns setores que acham que o vigi-
lante bom, que o vigilante competente é aquele que 
não tem cabelo branco, é aquele que não é careca, 
é aquele que está na faixa dos 21 aos 30 anos e, no 
máximo, 35 anos. Portanto, nós queremos também a 
aprovação desse projeto.

Queremos um salário digno, Senador. E aí V. Exª, 
como precursor dos desafios e da ansiedade da nossa 
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categoria, aponta uma proposta que nos parece muito 
boa para a nossa categoria, que é termos um piso sa-
larial nacional, é termos uma data-base única, é termos 
uma convenção coletiva única, que possa, efetivamente, 
dar um caráter unitário à nossa categoria.

É importante, igualmente, termos assegurados 
os nossos direitos. E aqui vale um apelo a todos os 
legisladores do Executivo para que seja incorporado a 
todos os contratos de prestação de serviços públicos 
ou privados o princípio da Instrução Normativa nº 3, de 
outubro do ano passado, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, prevendo, entre outras coisas, o 
recolhimento direto do nosso FGTS pelo contratante 
de serviço e a retenção de parte da fatura mensal do 
serviço para garantir pagamento dos nossos salários, 
de férias, 13º e rescisão contratual. (Palmas.) Se é di-
reito nosso, se é um pagamento para o trabalhador, não 
tem por que as empresas entenderem que é forma de 
fazer caixa, que é forma de fazer capital de giro.

Quanto ao FGTS, Senador Paim, é bom que se 
registre uma curiosidade: o dinheiro do FGTS dos tra-
balhadores que prestam serviços à Caixa Econômica, 
por exemplo, dos vigilantes que estão na Caixa Econô-
mica, sai da Caixa, vai para a empresa e depois não 
volta para a Caixa Econômica, para a conta do FGTS 
do trabalhador. Por que essa triangulação da Caixa para 
a empresa e da empresa para a Caixa Econômica? Por 
que não fica logo na Caixa Econômica? Mas acontece 
essa triangulação, e esse dinheiro nem sempre volta 
para a Caixa Econômica Federal.

Para finalizar, Senador, outro desafio e anseio 
nosso é sermos reconhecidos como filhos desta gran-
de Mãe Pátria; é podermos continuar a sobreviver de 
forma digna e honesta; é podermos continuar a nossa 
missão de defender vidas e de defender a cidadania; 
é podermos lutar por um Brasil melhor, mais seguro 
para todos nós, para os nossos filhos e para todos os 
brasileiros.

Vivam os trabalhadores! Vivam os vigilantes bra-
sileiros! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
registro a presença, entre nós, do Sr. Roberto Policarpo, 
Presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário 
do Distrito Federal. 

O Roberto está aqui na frente. Os nossos cum-
primentos a ele. (Palmas.)

Deixem-me dizer aqui para o meu Presidente 
que foi por recomendação, por pedido dele e do Chi-
co, que eu entrei com o projeto para que tenhamos o 
Dia Nacional dos Vigilantes. 

Ficou acertado – é o Projeto nº 26 –, dei entrada 
no início de 2010 e vai ser o dia 20 de junho. Então, 

vamos ter o Dia Nacional dos Vigilantes, o projeto já 
está tramitando. (Palmas.)

Passo a palavra, de imediato, ao nobre amigo, 
ex-Deputado Federal Chico Vigilante. Fomos Deputa-
dos Federais juntos e depois ele foi Deputado Distrital. 
O nome já diz.

Vamos lá, Vigilante. (Palmas.)
O SR. CHICO VIGILANTE – Meu companheiro e 

amigo ilustre Senador Paulo Paim, que preside a ses-
são neste momento; Dr. Adelar, nosso amigo, Diretor 
da Divisão de Segurança Privada da Polícia Federal; 
meu companheiro Jacy Afonso, militante sindical jun-
to comigo por muito tempo – não é, Afonso? –, ainda 
militante do movimento sindical; companheiro Ademir; 
companheira Rosângela, que representa as empresas 
de segurança do Brasil.

Senador Paulo Paim, uma vez, num seminário 
nosso, dos vigilantes do Distrito Federal, no Hotel 
Nacional, convidamos para fazer uma palestra uma 
delegada da Polícia Federal, a Drª Sônia. Se não me 
falha a memória, esse era seu nome. Nós tínhamos 
uma curiosidade muito grande de saber como tinha 
surgido a vigilância no mundo, porque, no Brasil, sa-
bíamos que tinha começado em 1968. E ela, que é 
uma estudiosa, falou: “Vocês nem imaginam. Pelos 
estudos que fiz, pela comparação que fiz das ativida-
des, a atividade de vocês surgiu antes de Cristo”. Aí 
eu tomei um susto. Antes de haver polícia pública, já 
havia segurança privada, antes de Cristo!

Mas o mais interessante, companheiras e com-
panheiros que vieram do Brasil inteiro e que estão 
aqui, é que ela revelou, naquele momento, que aquela 
caminhada de Moisés em busca da Terra Prometida, 
quando houve aquele lance do maná, à noite ficaram 
pessoas vigiando para que os animais não comessem. 
Portanto, ela disse: “Já eram vigilantes, que estavam ali 
vigiando para que não fosse comido”. (Palmas.)

Depois, aqueles filmes a que a gente gosta mui-
to de assistir, especialmente dos americanos, aquelas 
diligências, aquilo ali também eram vigilantes, Senador 
Paulo Paim, fazendo a defesa daquelas digilências.

E aqui no Distrito Federal, nós surgimos, basica-
mente, em 1968. Éramos uma espécie de pequenos 
grupos das empresas prestadoras de serviços de lim-
peza, que tinham departamentos de segurança. De-
pois, conseguimos essa desvinculação: conseguimos, 
em 1983, com a Lei nº 7.102, transformarmo-nos em 
profissionais. Temos o orgulho de ser, companheiro 
Boaventura, uma das únicas categorias reguladas 
por uma comissão que envolve o Estado, por meio 
da Polícia Federal, os empresários, por intermédio 
da Federação, e os trabalhadores, por meio da nossa 
Confederação, inclusive – poucas pessoas sabem dis-
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to – com o poder de aplicar multas, de punir aqueles 
que cometem atos falhos.

Mas estamos falando, Senador Paulo Paim, de 
uma categoria, como eu sempre digo, de empresários 
ricos, milionários, de empresas, na sua maioria, pobres 
e de trabalhadores miseráveis. Ninguém venha me falar 
que um vigilante, ganhando R$500,00 – não é, com-
panheiro Boaventura? –, como é o caso de Alagoas 
e de Sergipe, não creio que alguém, nem os próprios 
empresários que pagam essa merreca, esteja satisfeito 
em pagar um salário desses!

Mas nós também estamos falando – é importante 
a gente se dirigir, neste momento, ao Brasil para dizer 
isto – estamos falando de um dos setores que mais 
crescem neste País e que, no ano de 2009, movimen-
tou, segundo dados oficiais, R$15 bilhões! É esse o 
valor movimentado pelo setor de segurança privada 
no Brasil. Portanto, esse setor tem de ser olhado com 
mais cuidado. O setor que movimenta R$15 bilhões 
não pode ter seus profissionais tratados do jeito como 
estamos sendo tratados.

A questão do risco de vida é uma exigência nos-
sa, é um direito que está sendo subtraído de cada um 
de nós. (Palmas.) Nós não estamos pedindo, estamos 
exigindo que seja concedido esse valor.

Mas nós queremos mais, nobre Senador Paulo 
Paim. V. Exª tem razão: é fundamental fixarmos o valor 
de um piso nacional da segurança privada no Brasil. 
Fico questionando, companheiro Jacy Afonso: por que 
o salário do bancário do Banco do Brasil, o mesmo piso 
que é pago em Brasília é pago lá em São Gabriel da 
Cachoeira, no Amazonas, e não quebra o Banco do 
Brasil? Porque o mesmo piso que é pago para um ban-
cário do Banco do Brasil aqui é pago hoje lá em São 
Gabriel da Cachoeira, na agência do Banco do Brasil 
de lá. E por que o segurança do Banco do Brasil tem 
que receber o salário que recebe em Brasília – que 
ainda é pouco, mas é o maior do Brasil – e o outro lá 
de São Gabriel da Cachoeira tem que receber o que 
recebe, insignificante? Por que isso?

Portanto, é preciso que as próprias instituições 
nacionais, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica Fe-
deral, Petrobras, Infraero e outras, tenham essa preo-
cupação, de estar discutindo a implementação a partir 
deles também no piso nacional, porque aí eles vão 
contratar melhor e não vai acontecer o que ocorre hoje, 
Senador Paulo Paim, que acompanhamos inclusive no 
Estado da Bahia – não é, companheiro Boaventura? – 
onde o próprio Banco do Brasil teve que ficar pagando 
o salário dos vigilantes, porque entrava uma empre-
sa, ficava três meses, saía, entrava outra, ficava três 
meses... Teve um momento em que o Banco do Brasil 
teve que pagar os salários. Isso deve acontecer em São 

Paulo também, não é, companheiros? Isso acontece 
em Sergipe. Isso acontece no Brasil inteiro.

E digo, Dr. Adelar: ai de nós se não fosse a Po-
lícia Federal para ajudar a gente na fiscalização das 
irregularidades. E é por isso, Senador Paulo Paim – e 
quero deixar claro aqui – que nós, profissionais de se-
gurança, não abrimos mão da fiscalização feita pelo 
Polícia Federal. Já quiseram repassar para os Esta-
dos. (Palmas.)

Mas a preocupação de repassar para os Estados 
não era de fiscalizar melhor do que a Polícia Federal, 
sabe, Dr. Adelar? A preocupação de repassar para os 
Estados é que há determinados Estados que tem de-
legado da Polícia Civil dono de empresa de seguran-
ça, há determinados Estados que têm integrantes da 
Polícia Militar donos de empresas de segurança.

Portanto, além de estarem protegendo a si mes-
mos, havia uma preocupação maior também. E o maior 
embate que tivemos foi no Rio de Janeiro, na época 
do Governo Garotinho, que estava preocupado única 
e exclusivamente com o fator arrecadação, com as 
taxas que poderiam ser pagar ao Estado do Rio de 
Janeiro, não com a qualidade da fiscalização. Eu de-
safio: Estado nenhum vai fazer fiscalização melhor do 
que a que a Polícia Federal faz hoje.

Portanto, quero aqui, de público, dizer da quali-
dade do serviço que é feito, da fiscalização da Polícia 
Federal. É por isso que a gente não abre mão desse 
trabalho que é feito.

A questão do risco de vida. Senador Paulo Paim, 
tenho certeza absoluta de que a nossa categoria, 
neste momento, vai autorizar V. Exª a fazer os ajustes 
necessários naquele projeto, colocando as emendas 
que precisam ser feitas para que se restrinja, única e 
exclusivamente, aos vigilantes.

V. Exª está autorizado por todos que estão aqui, 
de norte a sul do Brasil, para que possa fazer com que 
a gente aprove. (Palmas.) Porque, depois que fizermos 
isso, Senador Paulo Paim, nós vamos tirar o discurso 
dos que não querem que o risco de vida seja apro-
vado. Na verdade, estão buscando um pretexto para 
que o risco de vida não seja aprovado, porque nós já 
tínhamos conversado com o Ministro Carlos Lupi, do 
Trabalho. V. Exª estava presente. O Ministro Carlos Lupi 
mandou fazer um estudo para regulamentação daquele 
projeto que a gente acreditou que seria votado aqui no 
Senado, o Projeto da Deputada Vanessa Grazziotin. 
Já está pronta a regulamentação, deixando, única e 
exclusivamente, os vigilantes. Portanto, vamos pegar 
a regulamentação que já foi produzida pelo Ministério 
do Trabalho e colocar aqui.

Além do risco de vida, Senador Paulo Paim, nós 
precisamos mais de V. Exª. Precisamos – e está aqui 
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o Dr. Adelar, que vai falar daqui há pouco – precisa-
mos de V. Exª para que a gente possa fazer uma lei da 
prestação de serviço de segurança privada no Brasil. 
É preciso haver uma lei disciplinando essa questão, 
porque hoje a Polícia Federal, nós estamos vendo, de 
repente atua e não pode autuar. Por exemplo, é de 
estarrecer que cooperativas de crédito – não é, Dr. 
Adelar? – agem como banco, fazem empréstimo, têm 
caixa, têm funcionário, são um banco... É aquela mes-
ma história – desculpem a comparação que vou fazer 
estando aqui falando da tribuna do Senado Federal, a 
mais alta tribuna desse País –, é a mesma brincadei-
ra que fazem: o bicho tem focinho de porco, rabo de 
porco, pé de porco, orelha de porco, mas diz que não 
é porco. Aí a cooperativa empresta dinheiro, tem che-
que, tem caixa eletrônico, tem tudo, é fiscalizada pelo 
Banco Central, mas conseguiu uma autorização que 
eu digo relapsa do Ministro da Justiça – e nós quere-
mos que volte atrás – de que não pode ser fiscalizada 
pelo Polícia Federal. Sabia disso, companheiro Jacy 
Afonso? Isso é uma indecência! É cooperativa, mas 
não pode ser fiscalizada, aí não contrata segurança 
e, quando contrata, contrata segurança clandestina, e 
a Polícia Federal não pode autuar porque eles estão, 
sabe, como se diz, livres para atuar ilegalmente. Por-
tanto, precisamos da lei.

Precisamos da lei também para que os postos de 
gasolina, que contratam hoje bicos, pessoas armadas 
até de carabina calibre 12, estejam dentro da lei. Que-
remos vigilantes lá, precisam ser vigilantes. Precisa-
mos da lei para não acontecer o que ocorre hoje, de o 
vigilante de escolta armada que se desloca do Estado 
de São Paulo, quando chega a Minas Gerais, já vai 
barrado, mesmo tenho autorização da Polícia Federal 
para fazer o serviço. Precisamos da lei até para ver a 
questão da modalidade de carros-fortes.

Foi interessante essa semana, para quem teve 
oportunidade de acompanhar, uma matéria muito es-
pecial, uma série feita pela TV Record, a qual quero 
parabenizar aqui neste momento. Vi até uma entrevista 
do Dr. Adelaide, uma série de outros profissionais de 
segurança, e a gente viu, Dr. Adelar, o quanto avança-
mos. Precisa o Brasil saber, Senador Paulo Paim: nos 
primeiros carros-fortes no Brasil, só era blindada a parte 
que guardava o dinheiro; o teto não tinha blindagem, a 
frente não tinha blindagem, nem as laterais, só o cofre. 
Não era isso, Dr. Adelar? Foi uma luta nossa – não é, 
companheiro Boaventura? –, e a gente conseguiu que, 
além de blindar tudo, houvesse a reblindagem de todos 
os carros. E isso diminuiu o número de mortes, não 
é, companheiro Neves? Isso foi mais uma luta, mais 
uma conquista dessa categoria, que, realmente, tem 
uma tradição e uma página de luta.

Portanto, nós precisamos da lei para tudo isso, 
mas precisamos também, Senador Paulo Paim – já 
que esta nossa sessão especial é a oportunidade que 
temos de estar falando para o Brasil e dizendo das 
nossas necessidades –, Ademir, de uma lei da pres-
tação de serviço no Brasil. Eu estou falando do geral. 
Eu estou falando, inclusive, dos trabalhadores tercei-
rizados aqui dentro deste Senado Federal. V. Exª sabe 
como eles são tratados, não é, Senador Paulo Paim? 
Muitas vezes, há empresas que têm dois, três, quatro 
mil trabalhadores, e que têm uma lista de que eles 
depositam os encargos sociais, e aquela lista é como 
se fosse uma carta de alforria; depositam só daque-
les e vão em todos os contratantes dizendo que está 
tudo legal, e não está. Portanto, é preciso estar na lei. 
A gente precisa traduzir aquela IN nº 3, que foi uma 
medida corajosa, tomada pelo Ministro Paulo Bernar-
do, e transformá-la em lei.

É bom que se diga aqui também que há empre-
sários honestos no Brasil, na área de segurança e de 
prestação de serviços, e eles estão sendo premidos 
a deixar de ser honestos em função da picaretagem 
que se estabeleceu de outros – isso é verdade – que 
não são honestos, e terminam os que são honestos 
tendo que deixar de ser honestos, porque, senão, não 
entram no mercado.

O companheiro Boaventura falou aqui, eu ainda 
era Deputado Federal... Sabe, Dr. Adelar, nós desco-
brimos um cidadão de uma empresa. Eram trezentos 
vigilantes. Toda vez que o sindicato ligava para a em-
presa, diziam que o doutor fulano de tal estava viajando, 
estava nos Estados Unidos, e a empresa acumulando 
problemas. Resolvemos, então, conferir: levantamos na 
Junta Comercial o nome desse “Dr. Viajante” – porque 
ele só vivia fora –, e descobrimos que o pobre homem 
havia sido colocado como “laranja”, sem saber, e mo-
rava em um barraco miserável no Paranoá.

E isso ainda existe, Senador Paulo Paim! Ainda 
existem empresas que colocam como proprietários 
motoristas... Há muitos, e isso precisa ser alterado. 
É preciso que a prestação de serviço neste País seja 
tratada com o rigor que ela merece. 

A nossa luta, inicialmente – eu fui fundador da 
CUT, e V. Exª também, Senador Paulo Paim. V. Exª se 
lembra das nossas primeiras reivindicações, e para 
isso basta verificar os primeiros documentos da CUT 
que nós subscrevemos. Eu estava lá na Praia Grande 
com V. Exª, quando da Conclat e, depois, na fundação 
da CUT, quando V. Exª assumiu a Secretaria Geral, lá 
em São Bernardo do Campo, naquele dia chuvoso, 
com o companheiro Jacy Afonso, quando havia mais 
lama do que tudo. V. Exª se lembra de que os nossos 
primeiros documentos eram contra a locação de mão 
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de obra no Brasil, não era isso? Pois bem, chegamos 
à conclusão de que não há como acabar com a loca-
ção de mão de obra, mais isso precisa ser disciplinado, 
para que os trabalhadores não sejam tão prejudicados 
como são hoje. 

No caso dos vigilantes, é mais importante. O 
companheiro Boaventura pontuou algumas coisas, eu 
pontuarei outras. Nós, hoje, estamos nas refinarias, es-
tamos nos bancos, estamos nos aeroportos, estamos 
em rodoviárias, estamos nos estádios, e, com a Copa 
que se avizinha e com os jogos olímpicos, vai crescer 
ainda mais o mercado. Portando, é preciso disciplinar 
ainda mais. Estamos no transporte de cargas, com a 
escolta armada. É importante que isso fique registrado, 
até em órgãos estratégicos, como é o caso do próprio 
prédio da Polícia Federal, onde a Polícia Federal – e nós 
queremos aplaudir – achou melhor retirar os agentes 
que faziam trabalho de portaria ali e colocá-los na rua, 
para combaterem o crime organizado, e contratar os 
vigilantes para fazer o serviço de segurança das por-
tarias. Isso é importante. Isso é muito importante. 

Portanto, nós estamos em todos os cantos. Nós 
não somos invisíveis e queremos ser tratados com a 
importância que a gente tem. Nós queremos isto: ser 
tratados com dignidade. E é muito importante, Senador 
Paulo Paim, haver pessoas que conhecem profunda-
mente a nossa realidade, como é o caso de V. Exª, para 
serem a nossa voz aqui dentro do Senado Federal. 

Antes de concluir, eu estava aqui me lembrando. 
O Presidente titular desta Casa, Senador José Sarney, 
completou oitenta anos, no sábado. Quero aqui, inclu-
sive, parabenizá-lo. Mas eu quero fazer um pedido ao 
Senador Sarney, já que ele vai ler os nossos pronun-
ciamentos. Eu queria pedir que ele, que aniversariou, 
desse de presente para a gente a aprovação do nosso 
risco de vida de 30% (Palmas).

E quero pedir ao Senador Paulo Paim que seja 
porta-voz desse pedido, não do Chico Vigilante, mas 
dos vigilantes, que nós podemos dizer, neste momento 
aqui, do Oiapoque ao Chuí, estão representados aqui, 
hoje, nesta Casa do povo, o Senado Federal. Então, 
estamos pedindo esse presente de 80 anos de vida 
do Senador José Sarney. E vamos agradecer penho-
radamente ao Senado Federal por ter reconhecido 
esse, que é um direito nosso e que já deveria ter sido 
conquistado há muito tempo.

Queremos também, Senador Paulo Paim, e que-
remos louvar a atitude de V. Exª de ter apresentado 
o projeto que restabelece a nossa aposentadoria es-
pecial de 25 anos, que nunca deveria ter sido tirada 
naquela maldita reforma previdenciária e que castrou 
o nosso direito. (Palmas.)

Quero concluir, Senador Paulo Paim, dizendo 
da nossa admiração por V. Exª. V. Exª não imagina o 
quanto me deixa feliz, o quanto eu me sinto realizado 
aqui, hoje, nesta tribuna, ao ver, Senador, ali, naquele 
quadro, estampado o nome da Confederação Nacional 
dos Vigilantes do Brasil.

Um abraço a todos e a todas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – As emoções foram tantas no abraço do Chico 
que o microfone se deslocou. 

Depois do brilhante pronunciamento do meu que-
rido amigo Chico Vigilante... e vocês não sabem a falta 
que ele nos faz aqui, no Congresso, pois ele era Depu-
tado Federal. Eu sei, Chico, o trabalho que você fazia 
lá. Eu era o seu parceiro. Eu ainda sonho que um dia 
você volte para cá, embora eu saiba que a Câmara 
Distrital também o quer, aqui em Brasília.

O SR. CHICO VIGILANTE (Fora do microfone.)– 
A única coisa que ainda não fizemos foi greve de fome. 
(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim mesmo, você deu todo o apoio, no mo-
mento em que estava lá, naquele momento histórico, 
e conseguimos aquele abono de emergência em cima 
do salário mínimo.

Quero passar a palavra agora ao Coordenador-
Geral de Segurança Privada do Departamento de Po-
lícia Federal, Sr. Adelar Anderle. (Palmas.)

O SR. ADELAR ANDERLE – Exmº Sr. Senador 
Paulo Paim, Senador do meu Estado de origem, o Rio 
Grande do Sul, quero agradecer esta oportunidade de 
dar a palavra à Polícia Federal neste tão importante 
Dia Nacional do Vigilante.

Também quero cumprimentar os Senadores que 
aqui estiveram presentes: Senador Adelmir Santana, 
Senador César Borges e Senadora Serys, que presidiu 
a Mesa até há pouco. Quero cumprimentar Jacy Afon-
so, Secretário da Organização CUT e, propositalmen-
te, estou deixando por último, cumprimentar aqui em 
bloco as entidades. Primeiramente, a própria Polícia 
Federal, na pessoa dos meus colegas delegados de 
Polícia Federal Guilherme e Vinícius, que estão lá me 
acompanhando (Palmas.), com quem representamos 
juntos o Poder Público, nesta relação tripartite que 
compõe a segurança privada.

No outro polo da relação, estão os trabalhadores, 
aqui representados pelos ícones dos vigilantes Boaven-
tura e Chico Vigilante, juntamente com os bancários, 
representados aqui pelo Ademir, da CUT.

Todo mundo tenta pronunciar o nome do Ademir: 
Wiederkehr.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foi bem, foi bem.
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O SR. ADELAR ANDERLE – Cumprimento, ago-
ra, a Federação das Empresas – então, a classe pa-
tronal – através da Rosângela, aqui presente. 

Por que é importante essa relação tripartite? 
Porque é isso que dá o equilíbrio: o trabalho do poder 
público, juntamente com a classe laboral e a classe 
patronal, em que se discutem democraticamente as 
questões de segurança privada. 

Nesse viés, cumprimento todos os vigilantes 
deste País, porque o papel da segurança privada é 
de suma importância. Por isso, quero trazer aqui al-
gumas posições da Polícia Federal no que se refere à 
segurança privada.

Tem razão o Chico Vigilante ao dizer que a se-
gurança privada é anterior à própria segurança públi-
ca, porque a segurança pública nasceu com o Estado 
moderno. Nesse nascedouro com o Estado moderno, 
surgiu a teoria de que a força é monopólio do Estado. 
E à segurança privada é concedido fazer uso da força 
para proteção das pessoas e do patrimônio no local 
vigiado. Portanto, se o Estado concede ao particular 
fazer um trabalho típico de Estado, muito maior será 
o leque do controle e da fiscalização.

Por isso, como Polícia Federal, precisamos de 
um instrumento mais forte na mão, que é o Estatuto 
da Segurança Privada aprovado, para que realmente 
possamos fazer esse controle. E esse controle é mui-
to importante. 

Agora, permite-me, Senador Paulo Paim, e a 
própria Senadora Serys, trazer um posicionamento do 
que é segurança privada aqui no Senado.

A Senadora Serys me causou uma leve preocupa-
ção quando falou que segurança privada vai no vácuo 
da ineficiência e insuficiência da segurança pública. 
Parece-me que nós temos de transcender isso um pou-
co. E o Sr. Senador também falou, num dado momento, 
equiparando o vigilante àquele guarda noturno informal, 
de rua, do apito, da bicicleta e assim por diante, que 
está invadindo o espaço da polícia pública.

Portanto, a posição conceitual da Polícia Fede-
ral traz o vigilante como homem treinado, autorizado 
pela Polícia Federal e sem antecedentes criminais, 
que executa as atividades de segurança privada, en-
quanto que esse guarda noturno é um cidadão que, 
num País de poucas oportunidades, está buscando a 
sobrevivência própria e da família, mas de uma ativi-
dade informal. Ele está na informalidade, e, digo mais, 
quando avança na via pública, ele está na ilegalidade, 
porque está usurpando a função da polícia militar. E 
isso é muito sério.

O que eu quero dizer com isso? Que segurança 
pública e segurança privada, ambas têm papéis pró-
prios e a fronteira entre os dois tem de ser muito bem 

esclarecida por lei. Então, para este trabalhador hoje 
que está na informalidade e na ilegalidade, chamado 
guarda noturno, temos um projeto, aqui no Senado, o 
Projeto nº 168, de 2005, cujo relator é o Senador Adel-
mir Santana, e ali diz que o guarda patrimonial é uma 
forma de trazer para debaixo do manto da lei essa figu-
ra que está na informalidade. Eu sei que os vigilantes 
querem que ele seja um vigilante, mas eu acho que o 
vigilante está em um patamar bem superior, com uma 
exigência de escolaridade muito superior, porque este 
que hoje está na informalidade, o guarda noturno, na 
sua maioria, não tem escolaridade, não tem mais con-
dição física, está 20, 30 anos nessa atividade, não tem 
condições físicas de se equiparar a um vigilante.

Então, são discussões que temos de alavancar 
para que esse projeto seja aprovado, seja nessa forma 
que a Polícia Federal está propondo ou seja na forma 
da proposição dos vigilantes, para que todos sejam 
vigilantes. Mas temos de trazer todos esses trabalha-
dores para debaixo do manto da lei.

Ainda avançando nessa questão do projeto, temos 
de pensar na vida do trabalhador de segurança privada 
e fazer com que as arrecadações dos serviços S ve-
nham para retroalimentar o sistema, principalmente no 
que diz respeito à capacitação e aos direitos sociais, 
porque não podemos ter uma escola nacional de segu-
rança privada onde vamos formar multiplicadores para 
que possam levar aos vigilantes maior conhecimento 
nessa área. Por que o vigilante não pode ter clubes 
como o SESC, para levar lazer as suas famílias, mas 
não só isso, ter atendimento médico, odontológico, 
psicológico e de outros benefícios sociais? 

Então, tudo isso está englobado dentro de um 
projeto, ao qual precisamos dar andamento, porque é 
muito importante que avancemos. E digo, mais uma 
vez, que a Polícia Federal tem instrumentos na mão 
para atuar e estabelecer essa perfeita fronteira entre 
segurança pública e segurança privada.

Para finalizar o nosso posicionamento doutrinário 
sobre segurança privada, queremos dizer, Senador, 
que a segurança privada é uma atividade complemen-
tar à segurança pública, mas o conceito não para na 
complementaridade. Nós temos que avançar para a 
integração. Nós temos que fazer com que a seguran-
ça privada se integre à segurança pública, para que 
possamos unir esforços a fim de combater a volumosa 
criminalidade neste País.

Parabéns ao Dia do Vigilante!
Obrigado pela oportunidade! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Esta Presidência cumprimenta o Coordenador-Geral 
de Segurança Privada, Sr. Adelar Anderle, que lembra 
aqui a importância do PL nº 168, para que regulamen-
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temos, definitivamente, toda a questão da segurança. 
É um belo pronunciamento. O assunto ficou claro aqui. 
Vamos trabalhar em cima desse PL nº 168, conforme 
recomendação de V. Exª.

E aqui me dizia também o Boaventura que é isto 
mesmo: há a maior boa vontade, digamos, de algumas 
cooperativas, até nacionais, segundo ele, mas a ampla 
maioria está na ilegalidade, confirmando o que V. Exª 
está manifestando aqui.

Passamos, de imediato, a palavra para o repre-
sentante da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro, o meu colega lá de Porto 
Alegre também, Ademir. Vou ficar só no Ademir. Vá lá 
Ademir. (Palmas.) 

Estão perguntando aqui se você é gremista ou 
colorado. Eu disse que eu sou Caxias. Então, torci para 
o Grenal ontem.

O SR. ADEMIR WIEDERKEHR – Eu sou gremis-
ta, e com muito orgulho. (Risos.)

Meu caro Senador Paulo Paim, é uma grande 
satisfação estar aqui na tribuna do Senado e saudá-lo 
nesta solenidade pelo Dia Nacional dos Vigilantes.

Quero saudar o meu amigo Paim, com quem há 
muitos anos temos lutado por melhores condições de 
vida para os trabalhadores. É um orgulho ver o Paim 
aqui como Senador do meu Estado, do Rio Grande do 
Sul, é um orgulho ver o Paim hoje não mais apenas 
como um Senador do Rio Grande do Sul, mas como 
Senador de todo o povo trabalhador do nosso Brasil. 
(Palmas.)

Quero saudar os demais integrantes da Mesa, 
começando pelo Chico Vigilante, que tem uma longa 
história de luta que nós, bancários, temos acompa-
nhado, e é uma grande alegria vê-lo sempre à frente 
da luta dos vigilantes.

Quero saudar o meu amigo Boaventura, Presi-
dente da CNTV, com quem temos acompanhado lado 
a lado várias lutas dos bancários, dos vigilantes, em 
várias frentes que nós abrimos, para que possamos 
avançar, para que a vida seja realmente protegida. 
Quero saudar também o Jacy Afonso, que também é 
bancário e foi Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Brasília, da Executiva Nacional da CUT, meu amigo 
também de longa data. Quero saudar a Rosângela, aqui 
representando a Fenavist, a federação patronal – e é 
importante que a Rosângela esteja aqui para ouvir a 
realidade dos vigilantes da segurança, para que a gen-
te possa avançar nas negociações, em poder garantir 
dias melhores para essa brava categoria. Quero sau-
dar ainda o Delegado Adelar Anderle, também do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, o qual cumpre um papel 
importantíssimo na Polícia Federal, na fiscalização das 
leis que tratam da segurança, o que é importantíssimo 

para que aqueles empresários, aqueles bancos que 
não cumprem a lei, as normas sejam punidos, para que 
possamos, cada vez mais, corrigir as irregularidades 
que existem e oferecer mais segurança.

Quero dizer para todos que é uma grande alegria 
para mim, como Secretário de Imprensa da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
– Contraf, estar aqui, neste momento, representando a 
categoria dos bancários, que no dia a dia estão lado a 
lado com os vigilantes. Nós trabalhamos sempre com 
os vigilantes, e isso é fundamental, porque sem vigi-
lante o banco não pode abrir as portas, em que pese 
que, em alguns momentos, isso ainda aconteça. Mas 
nós queremos, cada vez mais, trabalhar juntos para 
que no trabalho essa parceria seja cada vez maior; 
que a gente possa realmente ser companheiro de 
trabalho de cada trabalhador vigilante em cada lugar 
deste Brasil.

Mas nós não estamos apenas lado a lado no 
trabalho: nós também estamos lado a lado na luta. E 
isso também é importante, porque nós bancários sa-
bemos que, para avançar, os trabalhadores precisam 
cada vez mais se unir. Nós precisamos nos unir cada 
vez mais com os vigilantes, que estão ali trabalhando 
conosco para os mesmos patrões, já que quem contrata 
o serviço de vigilância são os nossos patrões, são os 
bancos. Portanto, temos estado cada vez mais, lado 
a lado, também na luta.

No ano passado, ainda tive a oportunidade de 
participar do Congresso Nacional dos Vigilantes lá 
em Salvador, na Bahia. E lá, eu pude acompanhar os 
debates dos vigilantes e levar também a experiência 
dos bancários. Fico muito feliz. Como o Chico Vigilante 
lembrava há pouco aqui, o bancário do Banco do Brasil 
que trabalha lá no Chuí ganha o mesmo piso que ga-
nha o bancário do Banco do Brasil lá no Oiapoque. E 
isso acontece, Chico, não só no Banco do Brasil, mas 
também na Caixa Econômica, também nos bancos pri-
vados como: o Bradesco, o Itaú, o Santander etc. Nos 
bancos privados também acontece isso porque temos 
hoje, desde 1992, fruto da nossa luta, uma convenção 
coletiva nacional. Essa convenção vale para todos os 
bancários de todo o Brasil.

E isso foi possível conquistar a partir da nossa 
unificação da data-base. A greve, Paim, que tu acom-
panhavas lá em 1979, que nosso companheiro Olívio 
Dutra estava na linha de frente, entre as suas reivindi-
cações, estava lá a unificação da data-base. E a partir 
da nossa unificação da data-base, conseguimos cons-
truir uma convenção coletiva nacional com piso, com 
vale-refeição, com os demais direitos que os bancários 
têm sendo respeitados no Brasil inteiro.

231ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16221 

Precisamos avançar mais. Precisamos, inclusi-
ve, fazer com que conquistas que temos os vigilan-
tes também tenham. Não consigo entender por que o 
vale-refeição do bancário é um valor e o do vigilante é 
outro. O estômago é o mesmo. (Palmas.) Precisamos 
avançar no plano de saúde. Se o bancário tem plano 
de saúde, por que o vigilante também não tem plano 
de saúde? Então, precisamos avançar. E isso se faz 
na unidade, na luta, no dia a dia.

Portanto, foi muito importante participar daque-
le evento lá em Salvador, com os vigilantes do Brasil 
inteiro, para que a gente possa caminhar cada vez 
mais juntos.

Também estamos juntos na Ccasp, na Comis-
são Consultiva para Assuntos de Segurança Privada, 
da Polícia Federal, presidida pelo Dr. Adelar. E lá, nós 
sentamos lado a lado. Atualmente estou representando 
a Contraf. Antes eu representava o nosso presidente, 
Carlos Cordeiro. Sentamos lado a lado com o Boaven-
tura, com companheiros do Sindicato dos Transportes 
de Valores. E votamos juntos com os pareceres da Po-
lícia Federal, que mostram que quando a empresa de 
vigilância ou quando o banco não cumpre a legislação, 
ela deve ser punida. Precisamos fazer com que as leis 
sejam respeitadas neste País. Como dizia o saudoso 
Honório Lemos, que combateu na Revolução Farroupi-
lha, queremos leis governando homens e não homens 
governando leis. (Palmas.)

Estamos juntos também no Ministério Público, 
onde estamos discutindo a questão do transporte de 
valores. Queremos que esse serviço seja feito com 
segurança, que seja garantida a proteção da vida do 
vigilante, do bancário. Aliás, bancário não deve fazer 
transporte de valores. Quem tem que fazer transporte 
de valores são empresas especializadas, com o ser-
viço de segurança garantido.

Estamos juntos, também, em muitas leis munici-
pais que temos feito Brasil afora. Precisamos atualizar 
a Lei Federal. Nós inclusive elaboramos, em conjunto 
com a CNTV, um projeto de lei de segurança privada 
com muitos conceitos da Polícia Federal, do seu Es-
tatuto de Segurança Privada, mas com a contribuição 
dos bancários, dos vigilantes. Estamos discutindo com 
a Fenavist esse projeto e estamos abertos para discutir 
com toda a sociedade, porque nós queremos atuali-
zar a Lei Federal, garantir as conquistas que temos e 
incorporar novas.

Não é possível, por exemplo, que, hoje, não seja 
obrigatória nos bancos uma porta de segurança. Pre-
cisamos colocar uma porta de segurança em todas as 
agências e postos de todo o Brasil. Os bancos têm con-
dições, pelos lucros que vêm auferindo, pelos ganhos 
que vêm acumulando, de colocar uma porta de segu-

rança, de colocar câmeras de filmagem nas agências, 
enfim, outros equipamentos para trazer mais proteção 
seja para os bancários, seja para os vigilantes, seja 
para os clientes e demais usuários.

Portanto, nós queremos avançar a Lei Federal, 
mas enquanto esta Casa, o Senado, e a Câmara não 
conseguem avançar nesse debate, nós estamos procu-
rando os Municípios e fazendo também leis municipais. 
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu: é 
constitucional, o Município pode legislar sobre assuntos 
de interesse local. E a segurança no estabelecimento 
é um assunto de interesse da comunidade. Portanto, 
além da porta de segurança, que foi uma iniciativa lá de 
Porto Alegre, sancionada à época pelo Prefeito Tarso 
Genro, essa lei nós precisamos estender para todo o 
País, para todos os Municípios, para que nós tenha-
mos mais segurança e não tenhamos cada vez mais 
pessoas morrendo por falta de segurança nos bancos. 
Nós já tivemos, este ano, bancário sendo morto em 
tiroteio nos bancos, vigilante sendo morto em tiroteio 
nos bancos, cliente sendo morto em tiroteio nos ban-
cos, pessoas sendo mortas nas ruas perto dos bancos. 
Hoje, temos o crime da saidinha de banco.

Nós precisamos ter leis para que tenhamos mais 
segurança, porque, infelizmente, o bom senso muitas 
vezes falta para os nossos patrões. Por isso precisa-
mos avançar nas leis. Estamos abertos para o diálogo 
para construir propostas, saídas para proteger a vida. 
Como disse o Boaventura aqui, a vida precisa ser co-
locada em primeiro lugar, ela é o que nós temos de 
mais indispensável. Então nós não podemos permitir 
que, em nome do lucro, em nome da ganância, a vida 
seja colocada em risco.

Mas eu quero dizer aqui que nós, bancários, 
somos totalmente favoráveis a essa luta do Senador 
Paim, da Senadora Serys, de todos os Senadores e 
Deputados pelo adicional de risco de vida de 30%. É 
fundamental que isso seja aprovado, que isso seja 
garantido para todos os vigilantes como questão de 
dignidade para essa brava categoria que garante a 
vida de nós, bancários, dos clientes, de toda a po-
pulação. Portanto, é uma dívida que o País tem com 
os vigilantes, é uma dívida que precisa ser cumprida. 
Essa dívida precisa ser quitada, e isso se faz com a 
aprovação do adicional de risco de vida para todos os 
vigilantes. (Palmas.)

Quero concluir dizendo que para nós, bancários, 
é uma grande satisfação estarmos nesta solenidade 
que marca o Dia Nacional dos Vigilantes, presidida 
pelo nosso Senador Paulo Paim, que tem sido o gran-
de porta-voz dos movimentos sociais, da luta dos tra-
balhadores nesta Casa. O Senador Paim que, no ano 
passado, no meio da nossa greve nacional dos ban-
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cários, levantou a sua voz, aqui no Senado, para que 
a Fenaban voltasse à mesa de negociações e apre-
sentasse uma proposta que desse fim ao impasse. E 
isso aconteceu.

Então, ao Senador Paim, a quem nós já tivemos 
oportunidade de agradecer pelo seu empenho à causa 
dos trabalhadores, nós queremos novamente agradecer. 
Ele fez da sua vida uma página para defender a classe 
trabalhadora deste País. Portanto, Senador Paim, nós 
estamos muito sensibilizados com a sua dedicação à 
causa dos trabalhadores. Para mim, que o conheço há 
muitos anos, isso não é nenhuma surpresa, mas um 
reconhecimento que é preciso fazer dessa luta.

Mas eu vou terminar, dizendo que é muito im-
portante esse respaldo que todos os vigilantes estão 
dando para essa luta no Brasil inteiro. A gente olha 
para essa galeria e vê os vigilantes com a sua cami-
seta pelo adicional de risco de vida, e a gente percebe 
que essa causa não é só justa, mas necessária para 
garantir dignidade para esta brava categoria que tra-
balha conosco, que luta conosco. Eu tenho certeza de 
que nós vamos avançar, Boaventura, muito mais nessa 
parceria que nós construímos, para que possamos ter 
segurança, para que possamos enfim proteger a vida 
das pessoas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Agradeço muito ao Ademir, que é um líder sindical há 
décadas. Recentemente, recebeu-me no Sindicato dos 
Bancários para que eu fizesse toda uma exposição com 
o tema sobre o fim do fator previdenciário e a questão 
da redução de jornada. Foi um belo momento.

Eu fiquei muito feliz, Ademir, com as suas pa-
lavras, relatando um pouco dessa nossa vida. Eu – 
permita-me que eu repita – tenho muito orgulho de 
ter, como você disse há pouco da tribuna, destinado 
páginas da minha vida em defesa dos trabalhadores 
da área pública, da área privada, do campo, da cidade 
e de todos os discriminados.

Um abraço!
Muito obrigado pelo depoimento. (Palmas.)
Quero passar a palavra neste momento – ela dis-

se que fará uma breve saudação, mas eu disse que, 
se uma mulher não falar aqui, vai ficar ruço, como diz 
o outro – à representante da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Transporte de Valores, Srª 
Rosângela Menezes.

A SRª ROSÂNGELA MENEZES – Em nome 
do Exmo Senador Paulo Paim, saúdo todos os com-
ponentes da Mesa, como também todos os vigilantes 
presentes e Senadores.

Quero, em nome da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e Transporte de Valores – Fe-

navist, ratificar o nosso princípio de estarmos sempre 
abertos ao debate e às discussões democráticas com 
os trabalhadores em vigilância.

Queremos também parabenizar pela iniciativa da 
instituição do Dia Nacional dos Vigilantes.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem. Missão cumprida. Os meus cum-
primentos.

Como último orador inscrito, passo a palavra, 
neste momento, ao meu amigo, também um dos fun-
dadores da Central Única dos Trabalhadores – CUT, 
ao Sr. Jacy Afonso, que hoje é o Secretário de Orga-
nização da CUT nacional.

O SR. JACY AFONSO – Eu queria parabenizar o 
Exmº Sr. Senador da República, Senador de todos os 
brasileiros, o Senador Paulo Paim, por esta iniciativa, 
por colocar, a partir da discussão do risco da pericu-
losidade dos vigilantes, um debate mais amplo aqui, 
nesta sessão. Então, queria parabenizar o Senador por 
essa iniciativa e congratular-me com o meu amigo Bo-
aventura, Presidente da nossa Confederação Nacional 
dos Vigilantes, uma entidade filiada à Central Única 
dos Trabalhadores. Escolhi esse lado aqui, para ficar 
ao lado desta logomarca importante que é a CNTV. 
Então, parabéns Boaventura, pelo trabalho, e ao meu 
amigo e compadre Chico Vigilante.

Eu, em 1979, era office-boy no Banco do Brasil. 
O nome lá é menor aprendiz, mas era um office-boy 
no Banco do Brasil. E comecei, despertei para vida 
sindical, a partir da greve dos vigilantes em 1979, li-
derada pelo Chico Vigilante, na luta pela reivindicação 
das doze horas por trinta e seis.

Então, em 1979, este Congresso Nacional, ao 
estar votando uma lei importante, a Lei nº 6.708, que 
estabelecia um reajuste semestral a partir das gre-
ves que os metalúrgicos no ABC iniciaram, tinha uma 
proposta de lei aqui, em 1979, ano inclusive em que o 
Paim – e me contou agora –, assumiu a Presidência 
do Sindicado dos Metalúrgicos lá em Canoas, O Chico 
Vigilante estava liderando aqui uma greve e foi o dia 
da votação. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, 
estava lotado por vigilantes, juntamente com o Lula, 
liderado pelo companheiro Chico Vigilante, naquela 
histórica greve de 79. E é engraçado. Um que estava 
liderando a greve; outro, eu que estava iniciando, tem-
pos depois, eu e o companheiro – assim posso chamar 
o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva 
–, fomos padrinhos do Flávio, que é o filho do Chico 
Vigilante. Somos os padrinhos do Flávio, por motivos 
diferentes. (Palmas.)

Eu gostaria de agradecer pela brilhante fala do 
companheiro Ademir, aqui representando a nossa ca-
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tegoria dos bancários, a Confederação também orgâni-
ca a Central Única dos Trabalhadores. No ano em que 
conquistamos e fundamos a nossa Confederação, ano 
em que conquistamos o contrato coletivo nacional, foi o 
ano que foi fundada a CNTV. Portanto, acho que logo, 
logo, vamos ter um contrato que conjunto – não só um 
contrato nacional dos bancários, mas dos vigilantes, 
de todos os trabalhadores terceirizados. A Rosângela, 
em nome dos empresários aqui, nessa atividade, e o 
Dr. Adelar, em nome da Polícia Federal, a quem quero 
parabenizar pela fala.

Eu gostaria também de registrar, e é importante, 
que eu sou funcionário do Banco do Brasil há 32 anos. 
Antes, queria cumprimentar o companheiro Roberto 
Miguel, em nome dos vigilantes que estão no plenário, 
Diretor do Sindicato dos Vigilantes de Brasília, e colega 
meu de direção da Central Única dos Trabalhadores. 
E quero registrar também a importância do Sindicato 
dos Vigilantes, que, como associação, foi a primeira 
entidade a se filiar à CUT, em 83, no ano da fundação, 
quando o Senador Paim foi eleito Secretário-Geral junto 
com o Jair Menegueli, Presidente Nacional da CUT. 

A Associação dos Vigilantes foi a nossa primei-
ra entidade filiada à Central Única dos Trabalhadores, 
naquela época, presidida pelo companheiro Chico 
Vigilante, depois, pelo companheiro Vicente e, hoje, 
presidida pelo companheiro Jovalino. É uma entidade 
importante e que contribuiu muito pela organização 
dos vigilantes no Brasil. Então, é com muito orgulho 
que temos esses companheiros na Central Única dos 
Trabalhadores. 

A greve de 1979 despertou o conjunto dos ban-
cários. Nós só fomos fazer greve depois de 1964 em 
1984, não é João França? Eu vi muito o companheiro 
João França nas nossas greves lá depois. Mas nós 
aprendemos com os vigilantes. Depois as categorias 
aprenderam.

Então, é necessário que a gente estabeleça ques-
tões importantes como a do adicional, aqui colocada. 
É importante que a gente tenha outros assunto. É im-
portante que a gente discuta a aposentadoria especial 
dos companheiros vigilantes que foi relatada aqui pelo 
Paulo Paim, pelo Boaventura e pelo Chico. Mas é pre-
ciso dizer que essa retirada de direitos ocorreu durante 
o Governo Fernando Henrique Cardoso, que fez uma 
Reforma da Previdência em 1998. Nessa reforma, foi 
retirado esse direito, e nós queremos reconquistá-lo 
juntamente com os vigilantes. (Palmas.)

Várias outras conquistas foram retiradas tanto 
no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E nós 
não podemos permitir que, em outubro, o retrocesso 
volte, porque, senão, nós vamos perder mais direitos 
neste Congresso Nacional.

Portanto, é necessário que a gente se mobilize. 
É necessária essa atividade aqui hoje, para despertar 
a consciência dos companheiros vigilantes, pressionar 
os Senadores da República e os Deputados a atender 
as nossas reivindicações. São importantes essas ini-
ciativas que o Senador Paulo Paim faz, porque trazem 
os trabalhadores e as trabalhadoras para a Casa do 
Povo, para lembrar aos Senadores e aos Deputados 
que eles têm de ter compromisso com a maioria do 
povo do Brasil.

É importante que o vigilantes – assim como os 
demais trabalhadores – percebam a importância da 
eleição. Nós não queremos só discutir a eleição pre-
sidencial no mês de outubro; nós queremos eleger 
Deputados e Senadores comprometidos com os tra-
balhadores, para votar os projetos de interesse dos 
trabalhadores nesta Casa. No nosso entendimento, 
hoje, este Congresso é conservador, porque aqui a 
maioria não é de representantes vinculados aos traba-
lhadores. É importante que o trabalhador, ao mesmo 
tempo em que luta por suas reivindicações aqui, na 
hora de fazer o seu voto, também vote em Deputados, 
homens e mulheres, comprometidos com esses mes-
mos interesses. Independentemente dos partidos das 
suas opções, que esses tenham compromissos com 
a classe trabalhadora.

Entre eles, eu gostaria de registrar duas iniciativas 
importantes, que também estão nestas duas Casas. 
Uma é a iniciativa do Senador Paulo Paim e do Sena-
dor Inácio Arruda, que é o projeto das quarenta horas 
semanais. (Palmas.) Não podemos deixar de discutir 
e aprovar, ainda este ano, esta luta importante que é 
a jornada de quarenta horas semanais, que é a PEC 
dos dois Senadores. 

É uma tarefa não só dos vigilantes, mas uma 
tarefa em que, da mesma forma que estamos aqui 
como demais trabalhadores lutando pela questão da 
periculosidade para vocês, é importante que um con-
junto dos trabalhadores lute pela limitação, pela jornada 
máxima em quarenta horas semanais. Tínhamos essa 
reivindicação na Constituinte, mas conseguimos que 
a jornada, que era de quarenta e oito horas, fosse re-
duzida para quarenta e quatro. Necessitamos agora 
reduzi-la para quarenta horas semanais. 

Essa é uma luta da CUT, de todas as centrais 
sindicais. Portanto, nós queremos conquistar ainda 
este ano essa reivindicação histórica da classe dos 
trabalhadores. No Congresso Nacional, no Senado 
e na Câmara, tem um projeto do Deputado Vicente 
Paula da Silva, o Vicentinho, ex- Presidente da nossa 
central também sobre a questão da terceirização. É 
um trabalho importante porque vários dos problemas 
relatados pelos oradores que me antecederam estão 
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vinculados às condições inadequadas da relação entre 
capital e trabalho no Brasil. Na realidade, não é uma 
locação de mão de obra, Chico. Na realidade, hoje 
existe uma interposição fraudulenta da mão de obra. 
(Palmas.) Não há uma relação correta de fiscalização, 
da responsabilidade dos contratantes e inclusive do 
setor público.

É preciso que a gente lembre, e o Presidente da 
República, quando em audiência às centrais sindicais, 
discutia a reivindicação das 40 horas, o Presidente Lula 
disse: “Esse assunto das 40 horas semanais não diz 
ao Governo, diz ao Congresso Nacional”. É importante 
registrar que o Ministro Luppi, em nome do Governo, 
veio na sessão do Congresso defender a jornada de 
40 horas. 

Mas é preciso também perceber que, apesar de 
ser isso, no serviço público, pratica-se 44 horas sema-
nais, porque os companheiros que são terceirizados, 
que trabalham aqui na Esplanada dos Ministérios não 
cumprem, Senador Paulo Paim, a jornada de 40 horas 
semanais que os demais servidores cumprem. Esses 
companheiros trabalham 44 horas semanais. Eles tra-
balham de segunda a quinta-feira nove horas diárias 
e, na sexta-feira, oito horas. 

Portanto, é necessário – o companheiro Chico 
Vigilante está tratando disso, essa é uma posição da 
CUT – que o Executivo, que o Ministério do Planeja-
mento limite a jornada máxima dos terceirizados no 
serviço público federal em 40 horas semanais. Esse é 
um dado importante.

Eu gostaria de parabenizar este dia. Existem vá-
rias reivindicações e debates nesta Casa, mas hoje, 
sem dúvida nenhuma, ficará como um momento histó-
rico porque vemos aqui Senadores de vários partidos 
políticos se comprometendo com a causa da Confede-
ração Nacional dos Vigilantes. Esta é uma causa jus-
ta, é uma causa necessária e uma causa que a Cen-
tral Única dos Trabalhadores e seus 3.400 sindicatos 
abraça quotidianamente junto com a Confederação e 
os seus sindicatos.

Parabéns à Confederação dos Vigilantes, para-
béns aos vigilantes do Brasil e de todos os Estados que 
estão aqui, parabéns ao Senador Paulo Paim por trazer 
este tema e esta categoria ao Plenário da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Eu gostaria de agradecer ao Jacy, que representou 
aqui na sua fala não somente a CUT, mas todas as 
centrais sindicais, porque tenho certeza de que todas 
pensam na mesa linha do que foi o seu pronunciamento. 
Fez aqui uma retrospectiva histórica, inclusive da minha 
vida, quando eu comecei no movimento sindical.

Eu ia terminar agora com uma rápida saudação 
de encerramento. Não é um pronunciamento, não vou 
falar de novo meia hora, como foi na tribuna, mas o 
nosso querido Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores, José Boaventura, pediu um minu-
tinho. Eu vou conceder mais esse minuto a ele, que 
podem virar dois ou cinco minutos, mas aí nós vamos 
encerrar.

O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Senador 
Paulo Paim, um minuto só. Primeiro, quero fazer uma 
correção aqui e registrar a presença dos companhei-
ros de uma cidade importante da história do Brasil, 
Petrópolis, de um sindicato importante de Petrópolis, 
de que não falei aqui no início. E, segundo, espero 
que possamos sair daqui e levar, como instrumento 
de mobilização da nossa categoria, o Projeto nº 26, 
de 2010. Foi um projeto que surgiu da nossa conver-
sa – eu, Chico, Vicente e outros companheiros – com 
o Senador Paulo Paim aqui em fevereiro, instituindo o 
Dia Nacional dos Vigilantes:

Art. 1º. Fica instituído o Dia Nacional do Vigilante, 
que será celebrado no dia 20 de junho. Essa lei entra 
em vigor na data da sua publicação.

A partir dessa lei, passamos a ter a nossa data 
nacional, que antes era municipal e estadual, ou seja, 
teremos a nossa certidão de nascimento, que coin-
cide com a data da promulgação da Lei nº 7.102, de 
1983. (Palmas.)

Viva o Dia Nacional do Vigilante!
Vamos nos mobilizar para aprovar esse projeto e 

para que a sociedade brasileira, para que o povo bra-
sileiro saiba que existimos na prática e na lei.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Boaventura, antes de sair da tribuna, permita 
que eu diga: vamos tentar fazer um pacto com todos 
os Senadores e Deputados e vamos tentar também 
dialogar, naturalmente, com o nosso Presidente Lula, 
para que, no dia 20 de junho, tenhamos o Dia Nacional 
sancionado e também os 30% sancionados, no mesmo 
dia. Aí será uma festa global. (Palmas.)

O SR. JOSÉ BOAVENTURA SANTOS – Muito 
obrigado. Esse é o nosso sonho.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Deixem-me só agradecer a todos vocês. Todos 
aqui na Mesa usaram a palavra – não é preciso citar 
novamente um por um.

Só queria agradecer a vocês que vieram de todo 
o Brasil, dizer que eu fiquei muito feliz com a audiên-
cia, inclusive com a sua amplitude: discutirmos, além 
dos 30%, a aposentadoria especial, um piso salarial 
decente, porque esse que existe hoje é indecente; que 
aprofundemos toda a questão da segurança privada.
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Eu confesso, meu amigo da Polícia Federal, que 
eu tenho enorme preocupação com todo injustiçado. 
Para mim, pode ser o mais alto agente da Polícia Fe-
deral, pode ser aquele companheiro que trabalha lá no 
banco, mas, para mim, também não adianta: eu olho 
para aquele companheiro que está na ilegalidade – está 
correto –, mas está lá protegendo a casa de muita gen-
te que ganha, por mês, R$25 mil, R$30 mil, R$40 mil, 
R$50 mil e quer pagar a ele um salário mínimo.

Foi nesse leque que eu procurei fazer a minha 
fala, e você foi muito feliz: alertou que temos que buscar 
todos eles para a legalidade. Então, acho que todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, protegem as 
nossas vidas, protegem a vida do meu filho, protegem a 
vida dos meus amigos, protegem a vida do Presidente 
da República, protegem a vida dos que estamos aqui 
na Mesa, enfim, que tenhamos esse olhar. E V. Sªs 
todos na Mesa colocaram nessa amplitude, de forma 
tal que valorizemos todo profissional da vigilância. Se 
alguns se encontram na ilegalidade, é claro que eles 
gostariam de estar na legalidade, com carteirinha as-
sinada, protegidos pelo fundo de garantia, pelo aviso 

prévio. Eles, na verdade - aí entra aquela palavra do 
trabalho escravo -, são oprimidos pelo sistema, e mui-
tos estão lá arriscando a sua vida - quem sabe - por 
menos até do que R$500,00.

Então, esta audiência pública, para mim, é de 
uma grandeza enorme. O meu companheirinho que 
está lá fazendo aquela segurança meio informal, o 
dia todo, correndo o dia todo: “Ô, Senador, como vai, 
um abraço e tal!”. Eles têm orgulho de dizer que são 
vigilantes: “Eu sou um vigilante.” 

Eu acho isso muito bonito. Temos de buscar a 
legalidade daqueles que estão na ilegalidade e forta-
lecer, naturalmente, a nossa federação, enfim, todas 
as entidades que atuam nessa área.

Um abraço muito forte a todos vocês que traba-
lham na vigilância! Vocês merecem! Se não fossem 
vocês, nós não estaríamos aqui neste momento.

Uma salva de palmas a todos vocês! (Palmas.)
Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 36 
minutos.)
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Ata da 59ª Sessão Não Deliberativa 
em 26 de abril de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Gilvam Borges, Papaléo Paes e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minu-
tos, e encerra-se às 16 horas e 42 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
nº 400, de 2009, de autoria do Senador Romeu Tuma, 
que dispõe sobre a proibição da venda de fardas, cole-
tes e qualquer tipo de vestuário, bem como distintivos 
e acessórios das Forças Armadas Brasileiras, Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária 
Federal, Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal ou de qualquer órgão que 
tenha poder de polícia. 

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

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 

– Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2010

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

Interno do Senado Federal, o desapensamento as Pro-
postas de Emenda à Constituição nºs 58, de 2007 e 
76, de 2007, para que estas tramitem conjuntamente, 
mas sejam desapensadas das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 69 e 71, de 2003; 14, 21, 31, 32, 35, 
45 e 56, de 2004; 3, 11 e 78, de 2007; e 25, de 2008.

Justificação

As Propostas de emenda à Constituição nºs 58 
e 76 de 2007 tem o mesmo escopo, qual seja a esti-
pulação de prazos para exame de matérias pela Casa 
legislativa revisora. Contudo encontram-se apensadas 
a diversas outras PEC’s que tratam, em sua maioria, 
sobre a tramitação de Medidas Provisórias sendo, por-
tanto, um assunto diferente das duas que se pretende 
o desapensamento.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2010.  Senador 
Mozarildo Cavalcati.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO No 394, DE 2010

Nos termos do Art. 218, inciso VII do RISF, Re-
queiro voto de pesar pelo falecimento do Pastor Ho-
mero Severo Pinto.

O Pastor Homero Severo Pinto nasceu em So-
bradinho/RS, no dia 8 de julho de 1952, filho de Aris-
tides Antunes Pinto e Eulina Severo Pinto, ambos já 
falecidos. Casou com Denize Inez Volkart Pinto, a 24 
de julho de 1976. De sua união matrimonial nasceram 
Catarina, em 1979 e Mateus, em 1982.

O Pastor Homero ingressou na Faculdade de 
Teologia da Escola Superior de Teologia, em São Le-
opoldo/RS, em 1972. Concluiu o curso em 1977. A 
seguir foi enviado para a Paróquia de Igrejinha/RS, 
na qual iniciou sua atuação a 5 de fevereiro de 1978, 
permanecendo dez anos nesta Paróquia. Neste perí-
odo assumiu a função de Pastor Distrital do Distrito 
Eclesiástico Taquara em duas gestões e foi membro 
do Conselho Regional da 4a Região Eclesiástica. Foi 
ordenado para o ministério pastoral a 23 de setembro 
de 1984, na Comunidade de Igrejinha. Em 1988, trans-
feriu-se para a Paróquia de Portão/RS, na qual também 
atuou por dez anos. Foi cedido em tempo parcial para a 
Prefeitura Municipal de Portão, na qual ocupou durante 
três anos o cargo de Secretário de Educação. Neste 
período exerceu a função de Vice Pastor Regional da 
4a Região Eclesiástica. Foi o primeiro Pastor Sinodal 
do Sínodo Nordeste Gaúcho, exercendo esta função 
de 1o de janeiro de 1998 até 10 de dezembro de 2006. 
Foi Pastor 1o Vice-Presidente da IECLB desde o dia 
20 de dezembro de 2002 até o presente momento. Foi 
membro do Conselho da Igreja da IECLB. Por Indica-
ção e a pedido do Conselho da Igreja, integrou várias 
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comissões, conselhos e grupos de trabalho, ao longo 
do exercício de seu ministério pastoral.

Desde 1º de fevereiro de 2007 assumiu a Coor-
denação de Missão Global, da IECLB. Nesta tarefa, o 
P. Homero mantinha estreito contato com obreiros e 
obreiras da IECLB que assumem atividades em igrejas 
e instituições do exterior. Era constante seu relaciona-
mento com igrejas parceiras da IECLB na ecumene. 
No último destes contatos, no mês de fevereiro, visi-
tou a Igreja Luterana de Moçambique. Semana após 
o retorno desta viagem, constatou-se que estava com 
malária cerebral. A  situação de sua saúde se agravou 
a ponto de ser internado na UTI do Hospital da PUC 
a 14 de março. Durante estes 40 dias de internação, 
as notícias que anunciavam sinais de recuperação, 
por menores que fossem, eram festejadas. Estas se 
alternavam como informações de que seu estrado de 
saúde se debilitava, o que levava seus familiares, ami-
gos, colegas de ministério e membros de comunidades 
a intensificar suas orações a Deus.

O P. Homero marcou muitas comunidades e obrei-
ros e obreiras, no país e no exterior. As numerosas 
mensagens que nestas últimas semanas foram en-
viadas a ele e a seus familiares atestam o quanto ele 
cativou pessoas, em sua atividade pastoral, em sua 
vida pessoal e na sua forma carinhosa de lidar com 
as pessoas.

Em carta datada de 2 de setembro de 1981, 
quando se inscrevia para o exame pró-ministério, o P. 
Homero saudava o então P. Presidente da IECLB com 
as palavras do Salmo 90.14, que diziam: “Sacia-nos 

de manhã com tua benignidade para que cantemos de 
júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. “Quem 
conheceu o P. Homero e conviveu com ele certamen-
te foi tocado por sua alegria que provém da fé e que 
ele demonstrava a todos os dias de sua vida. Roga-
mos que a fé na ressurreição fundamente e fortaleça 
nossa esperança em meio à dor da despedida e da 
saudade.

Para tanto gostaria que o presente voto fosse 
enviado pata o P. Dr. Mauro B. de Souza, Assessor da 
Presidência da Igreja Evangélica de Confissão Lutera-
na mo Brasil – IECLB, Rua Senhor dos Passos, 202, 
5º andar, CEP 90001-970, Porto Alegre - RS.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 

– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – 

AP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 106, de 
2010 (nº 185/2010, na origem), de 20 do corrente, pela 
qual o Presidente da República solicita seja autoriza-
da a contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
cento e trinta e sete milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América, de principal, entre o Estado de 
Minas Gerais e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID, para o financiamento do Programa de 
Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais III, 
que tem por objetivo o apoio ao Estado nos setores 
de infraestrutura de transporte e logística.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

A Presidência recebeu a Mensagem nº 107, de 
2010 (nº 186/2010, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Senhor José Roberto de 

Almeida Pinto, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto à República da Guatemala.

É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – 
AP) – A matéria vai à Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional.

Há oradores inscritos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – 

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

– Sr. Presidente, solicito a V. Exª que me inscreva para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – 
AP) – V. Exª já está inscrito aqui também pela ordem. 
Os procedimentos serão tomados.

Senador Marco Maciel, inscrito. V. Exª dispõe de 
20 minutos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, estou inscrito, sou o quarto para falar por 20 
minutos, mas, por segurança, quero garantir uma co-
municação inadiável, se tiver que sair antes das 16 
horas.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges PMDB – AP) 
– V. Exª se considere inscrito, Senador Paulo Paim.

Senador Marco Maciel, V. Exª dispõe de 20 mi-
nutos.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)– Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em setembro de 
1996, tive a satisfação de ver sancionado pelo então 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
a Lei nº 9.307, que dispõe sobre arbitragem no Brasil 
e de cuja iniciativa fui autor em 1992. 

Como já relatei desta tribuna, em pronunciamen-
tos passados, a ideia matriz inspiradora da lei me foi 
apresentada pelo eminente advogado pernambucano 
Petrônio Muniz, ao me solicitar apoio para um projeto 
de lei a ser apresentado ao Congresso Nacional. Foram 
necessários quatro anos para que a matéria maturasse 
suficientemente no Parlamento brasileiro até se tornar 
diploma legal pela sanção presidencial.

Mais do que uma vitória pessoal ou de grupo, foi 
um êxito da sociedade brasileira ao revitalizar e norma-
tizar um antiquíssimo instituto de solução de conten-
das que ainda não via aplicação no Brasil, em muito, 
devido à inércia cultural brasileira, diferentemente de 
outros países, em especial dos anglo-saxões.

A arbitragem tem a grande vantagem de ser uma 
instância alternativa – faço questão de frisar – à solução 
dos problemas da jurisdição estatal. Ou seja, com a livre 
arbitragem, começamos a, obviamente, dar solução a 
questões relevantes por meio deste recurso legal.

À época da aprovação da lei, a arbitragem pa-
receu a muitos ser inovação do Direito. Na realidade, 

tratou-se apenas de trazer para o nosso País prática 
que remonta à antiguidade.

São clássicos os casos de resolução de conten-
das por monarcas ou autoridades administrativas nas 
civilizações antigas. Um dos exemplos paradigmáticos 
mais conhecidos é o caso bíblico da decisão do Rei 
Salomão. Esse caso não só ressalta a sabedoria do 
árbitro, como a fraqueza moral do postulante despido 
do direito.

De fato, Srªs e Srs. Senadores, o Direito brasileiro 
acolhe o uso da arbitragem tanto internamente quanto 
internacionalmente, permitindo que um instrumento 
poderoso de pacificação social se torne operacional 
em nosso País.

Aliás, Sr. Presidente, ilustre representante do 
Amapá no Senado Federal, desde os tempos do Im-
pério o Brasil recorre à arbitragem internacional para 
dirimir questões e litigâncias com os vizinhos territoriais 
ou concorrentes comerciais.

À propósito, eu vou recordar caso que é para-
digmático, que foi a solução da definição das nossas 
fronteiras com a Guiana Inglesa. O diferendo se deu 
ao tempo em que o Barão do Rio Branco era Ministro 
das Relações Exteriores e exigiu que o Brasil optas-
se pelo apelo à arbitragem, ou seja, na verdade, Rio 
Branco entendeu que o conflito mereceria uma aten-
ção especial.

E como Rio Branco não deixou definidas nossas 
fronteiras com os países vizinhos, ele entendeu de cha-
mar Joaquim Nabuco, que este ano comemoramos o 
centenário de seu desaparecimento, como advogado 
da causa. E realmente o recurso à arbitragem foi um 
instrumento importante, embora o Brasil não haja ob-
tido o resultado que esperava: que fosse uma vitória 
mais significativa. 

Nossas fronteiras foram – friso mais uma vez – 
em parte, definidas por processo arbitral – e poderia 
lembrar muitos casos além dos que já citei, em parti-
cular em nosso extremo norte. Ou seja, já na definição 
territorial do Brasil que hoje conhecemos, a intervenção 
arbitral foi instrumento precioso, confirmando o nosso 
País como um dos maiores defensores internacionais 
da solução pacífica de questões entre nações e cor-
porações.

A arbitragem também estava já cogitada em nosso 
Código Civil de 1916, do tão estimado civilista brasi-
leiro Clovis Beviláqua. Não podemos deixar de dar o 
mérito a quem o tem e, portanto, não podemos deixar 
de reconhecer que a obra por ele construída deu ao 
País um Código Civil contemporâneo das nações mais 
desenvolvidas.

Mas devemos também, reconhecer que o instituto 
da arbitragem não pôde ser exercitado adequadamen-
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te em virtude da inexistência de uma cláusula que já 
faltava ao nosso mecanismo de comprometimento das 
partes com o uso e o resultado da arbitragem.

Esse mecanismo só veio a adquirir forma legal 
com o advento da Lei nº 9.307 como cláusula compro-
missória. E, aí, mais uma vez, quero elogiar o Código 
de Clóvis Beviláqua, que praticamente regeu as nossas 
relações civis durante todo o período republicano.

Nos termos postos pela lei, em seu art. 4º, a cláu-
sula compromissória é a convenção através da qual as 
partes em um contrato comprometem-se a submeter à 
arbitragem, ou seja, à jurisdição não estatal, os litígios 
que possam vir a surgir relativamente a tal contrato.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desta mes-
ma tribuna já defendi o instrumento da arbitragem antes 
da aprovação da Lei nº 9.307, buscando sensibilizar 
meus nobres pares, como também o fiz depois de sua 
aprovação, buscando mostrar a importância de sua 
utilização para a solução de conflitos.

Devo também dizer, por oportuno, que a Lei nº 
9.307, de 1996, ao ser sancionada pelo Presidente 
da República Fernando Henrique Cardoso, com a 
presença de Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
membros de Tribunais Superiores, permitiu que pas-
sássemos a utilizá-la, também no plano internacional, 
quando subscrevemos a Convenção de Nova Iorque 
de 1958, e o fato de, até então, o Itamaraty não haver 
subscrito, nós não tínhamos condição de exercitar, no 
plano internacional, a lei de arbitragem. Em função 
de recomendação do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o Itamaraty foi tempestivo e, nós aderimos à 
Convenção de Nova Iorque. Posteriormente, o Supre-
mo Tribunal Federal – outra grande vitória – entendeu 
que a lei era constitucional.

Na verdade, Sr. Presidente, as nações mais de-
senvolvidas a praticam com intensidade. E o Brasil 
tem recorrido agora, e com frequência, a esse instituto 
para resolução de pendências mais relevantes, inclu-
sive no campo internacional. Poderíamos mencionar 
isto, por exemplo, no acordo do Brasil com a Bolívia 
no que diz respeito à refinaria de petróleo. Mas po-
deríamos dizer algo semelhante também acontecido 
com a Venezuela. 

Sr. Presidente, desde a aprovação da Lei nº 9.307, 
houve avanço significativo na prestação jurisdicional 
por parte do Estado, já que grande parte das deman-
das deixam de ser encaminhadas para as instâncias 
de juízo e passam a ser resolvidas por comissões de 
arbitragem, mais criativas na busca de caminhos al-
ternativos para a solução dos conflitos.

Retomo palavras que pronunciei, no ano passa-
do, nesta Casa, sobre essa matéria:

Temos de reconhecer, com orgulho, o 
acolhimento do Poder Judiciário nacional e 
estadual ao tratar da matéria em suas várias 
acepções.

Quero destacar, Sr. Presidente, dois fatos 
que, a meu ver, foram muito importantes. Em 
primeiro lugar, o reconhecimento, pelo Supre-
mo Tribunal Federal, em 2001, por seis votos 
contra quatro, da constitucionalidade de toda 
a Lei nº 9.307. Entendeu aquela Corte que o 
acesso à Justiça é uma garantia do cidadão e 
não uma imposição e que ninguém é obrigado 
a entrar em juízo contra alguém.

Outra conquista muito importante que 
obtivemos, em pouco tempo da vigência da 
referida Lei foi o fato de o Brasil haver subs-
crito, em 2002, a Convenção sobre Reconhe-
cimento e Execução de Sentenças Arbitrais 
Estrangeiras, a chamada Convenção de Nova 
Iorque, de 1958.

A partir daí, Sr. Presidente, a assimilação do 
instituto da arbitragem em nosso País se aprofundou, 
mesmo que ainda carente de mais ampla difusão como 
um novo sistema, poderoso auxiliar da Justiça Comum 
na solução dos conflitos.

Enfim, a meu ver, ainda precisamos gerar no País 
uma cultura da arbitragem. Na realidade, pelo fato de, 
no Código de 1916, não haver sido possível colocar em 
vigência plena a arbitragem comercial, pois somente 
80 anos após, com a Lei nº 9.307, é que começamos 
a praticar a arbitragem. Isso fez com que nós, a meu 
ver, não tivéssemos avançado como deveríamos com 
relação a esse assunto. 

Então, é necessário que aprofundemos uma cul-
tura do exercício da arbitragem, como acontece com 
praticamente todos os países do mundo. O instituto da 
arbitragem surgiu na antiguidade, há mais de dois mil 
anos, e, consequentemente, é algo que é praticado 
por países de todo o mundo, de diferentes culturas e 
de diferentes concepções doutrinárias.

Acredito, Sr. Presidente, firmemente, que a ar-
bitragem e os demais métodos extrajudiciais de solu-
ção de controvérsias terão, cada vez mais, a desejada 
utilização dos operadores de direito, à medida que a 
cultura se espalhe e sua utilização se torne conheci-
mento comezinho do campo do direito.

Entre 2008 e 2009, houve um aumento de 74% 
no número de procedimentos, que passaram de 77 
para 134. A título de comparação apenas, entre 2005 e 
2008, o numero de arbitragens estabelecidas foi de 152 
procedimentos. No total, desde 2005, quando o levan-
tamento começou a ser feito, as câmaras registraram o 
valor de R$ 4,921 bilhões em 286 procedimentos
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Nota importante é que até mesmo no campo tra-
balhista, apesar de controvertida, a prática do institu-
to da arbitragem vem se tornando corriqueira. E isto 
em boa parte por iniciativa das empresas estrangei-
ras cujas matrizes se utilizam largamente do instituto 
para solução de conflitos, principalmente com seus 
altos executivos.

No Brasil, apesar de a Seção Especializada em 
Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho 
ter se pronunciado recentemente pela inaplicabilidade 
da arbitragem em questões entre empresa e empre-
gado, a melhor doutrina tende a respaldar a posição 
oposta.

A consequência desse entendimento e dessa prá-
tica tem feito com que muitas demandas anteriormente 
dirigidas à prestação jurisdicional por parte do Estado, 
mais lenta por consequência, passem a ser julgadas 
por comissões de mediação, comissões de concilia-
ção e comissões de arbitragens, mesmo porque a lei 
prevê estas três hipóteses: mediação, conciliação e, 
finalmente, arbitragem. Isso é salutar para os indivíduos 
e, obviamente, para a sociedade como um todo.

Em recente artigo publicado no jornal Valor Eco-
nômico, de 22 de abril, foi repercutida a decisão do TST, 
ao mesmo tempo em que destacava a intenção da ou-
tra parte, no caso uma multinacional, em recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal para garantir a continuidade 
da utilização da arbitragem nas questões trabalhistas, 
certamente por entender a agilidade e correção dos 
mecanismos.

Nesse mesmo artigo, a Drª Selma Lemes, espe-
cialista em arbitragem e Professora da Fundação Getú-
lio Vargas, destaca que “a ação protetiva da Justiça do 
Trabalho é oportuna para coibir os abusos praticados 
pela chamadas câmaras de arbitragem de fachada” e 
conclui que “a impossibilidade de aplicar a arbitragem 
em dissídios individuais não pode ser uma regra ou 
vão anular a arbitragem trabalhista”, que é de todo 
desaconselhável. 

Sr. Presidente, o trabalho que tem sido feito para 
que se desenvolva no Brasil uma cultura da arbitragem 
é do máximo interesse das pessoas e da Nação, do 
País como um todo, portanto. O resultado desse mo-
vimento e da consolidação da cultura da arbitragem 
será, de um lado, a redução das demandas dirigidas à 
Justiça tradicional e por outro lado, veremos a prática 
de soluções mais simples e rápidas. 

Sr. Presidente, veremos questões, que hoje ain-
da levam anos ou décadas para se resolverem, serem 
solucionadas no espaço de poucos meses. 

Não gostaria de encerrar minhas palavras sem 
fazer referência ao discurso, do Dr Arnold Wald Filho, 
descendente do famoso jurista Arnold Wald, proferido 

por ocasião da cerimônia de instalação do encontro na 
Associação Comercial de São Paulo. Lembraria que, 
entre outras coisas, diz o jurista:

em doze anos, fizemos, na matéria, um progresso 
que, em outros países, demorou um século.

Eu já havia repercutido esta fala em pronuncia-
mento anterior. Contudo, a importância dessa frase para 
o progresso da prestação arbitral no País faz com que 
ela deva ser repetida à exaustão para que as pessoas 
se convençam, definitivamente, de que não podemos 
mais prescindir desse instituto para a cada vez mais 
complexa sociedade brasileira. 

De fato, Sr. Presidente, a arbitragem é forma 
eficaz e célere de, com liberdade e criatividade, as-
segurar a paz entre as partes litigantes por meio de 
soluções dialogadas.

Num País gigantesco, como é o caso do nosso, 
e no qual a prestação jurisdicional encontra sérias di-
ficuldades de responder com celeridade às demandas 
que lhe são interpostas, o uso extensivo da arbitragem 
é, sem sombra de dúvida – estou convencido disso –, 
instrumento contundente para mediar conflito e asse-
gurar harmonia entre as partes.

Srªs e Srs. Senadores, há cruzadas que parecem 
quixotescas pelo que possuem de imaterialidade. To-
davia, a cruzada para a expansão do uso dos recursos 
permitidos pela Lei nº 9.307, de 1996, por meio de ar-
bitragem, é missão importante para a estruturação de 
nossa sociedade democrática de direito, como todos 
almejamos que o Brasil seja.

Prova desse reconhecimento é que o Brasil im-
pressiona também os arbitralistas internacionais, tanto 
que, pela primeira vez, o Brasil sediará a Conferência 
do ICCA – International Council for Commercial Arbi-
tration (Conselho Internacional de Arbitragem Comer-
cial), entre os dias 23 e 26 de maio, na cidade do Rio 
de Janeiro, conforme informou a Professora Eleonora 
Coelho Pitombo.

Segundo o ranking da CCI (Corte Internacional 
de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional), 
a principal Câmara de Arbitragem do mundo, locali-
zada em Paris, o Brasil é o líder regional em partes 
envolvidas em procedimentos arbitrais perante a CCI. 
Trata-se de uma façanha e tanto, considerando que 
a lei que regulamenta a prática no Brasil mal come-
çou, há 13 anos apenas. Com a demanda brasileira, 
o Português já é o quinto idioma mais utilizado nas 
arbitragens CCI, fato inédito nos quase 100 anos de 
vigência da instituição. 

No total, são esperados mais de 800 participan-
tes de diversos países, incluindo países da América 
Latina, que não via acontecer uma conferência dessa 
natureza em seu território há 32 anos. O último país a 
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sediar uma conferência da ICCA foi o México, em 1978. 
E já existe a informação de que o novo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, estará pre-
sente à referida reunião. 

Então, Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar as 
minhas palavras, chamando atenção para a importância 
do instituto da arbitragem e a sua correta utilização.

Por fim, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir que 
fosse transcrito nos Anais da Casa a publicação de 
editorial de O Estado de S. Paulo, publicado no dia 25 
de abril, intitulado “A expansão da arbitragem”.

Não vou ler o texto, posto que se trata de um 
editorial muito bem feito, mas um pouco longo. Leio 
apenas os dois últimos parágrafos:

Por fim, o árbitro é sempre um espe-
cialista na matéria em discussão, enquanto 
no Poder Judiciário o juiz, por sua formação 
jurídica “generalista”, muitas vezes carece de 
preparo suficiente para lidar com a questão 
em julgamento. Por desconhecimento técni-
co, ele pode, eventualmente, prolatar senten-
ças imprecisas. E, enquanto um magistrado 
é obrigado a decidir cerca de 300 processos 
por mês, o árbitro dispõe de tempo para se 
dedicar a cada caso.

É bom lembrar que, no caso da arbitragem, é pos-
sível sempre que haja um árbitro especializado. Depois, 
se assim for do interesse das partes, a arbitragem pode 

ser exercida em segredo, para que se preservem os 
interesses em jogo. E, finalmente, é bom lembrar que 
a arbitragem não exclui a possibilidade de recurso ao 
Poder Judiciário, quando tal se impuser.

Leio agora o último parágrafo do referido edito-
rial:

A arbitragem foi instituída no Brasil em 
1996 [com a Lei nº 9.307, a que já me reportei] 
e pode ser aplicada às questões referentes a 
direitos patrimoniais disponíveis – ou seja, a 
tudo que possa ser negociado ou transaciona-
do. E, se houver violação de algum princípio 
ou regra estabelecida pela Lei de Arbitragem, 
os tribunais têm legitimidade para agir e punir, 
o que dá segurança ao instituto. Usada em 
larga escala nos litígios entre as empresas 
mundiais, a arbitragem é considerada a for-
ma mais eficiente de resolução de disputas 
no comércio mundial.

Encerro, portanto, minhas palavras, pedindo mais 
uma vez que o referido editorial seja publicado, em sua 
íntegra, nos Anais da Casa.

Muito obrigado a V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A Secretaria da Mesa tomará as providências 
para que a transcrição pedida por V. Exª seja efetivada 
dentro dos procedimentos dos trabalhos da Mesa.

Convido, para usar da palavra, o Senador Paulo 
Paim, em permuta com o Senador Pedro Simon.

Senador Mozarildo, o Senador Paulo Paim foi 
mais eficiente.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP)– Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Pois não.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem revi-
são do orador.) – Quero reiterar a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – A posteriori, V. Exª será chamado, conforme a 
sua inscrição.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Para uma 
comunicação inadiável, não é?

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Sim.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 
– AP) – Senador Paulo Paim, V. Exª declina da fala? 
(Pausa.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Sr. Presidente, como se trata de comu-
nicação parlamentar, seria a vez dele, e eu falaria em 
seguida, porque a ordem é um orador inscrito e uma 
fala parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Papaléo, V. Exª está no pleito.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Terei, 

pelo menos, cinco a mais, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Não haverá problema algum.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
iniciar minha fala, quero registrar um evento extrema-
mente importante que ocorreu em todo o Brasil e que 
não deixou de ser tão importante para nós, lá no Es-
tado do Amapá, que foi exatamente o Dia D da Igreja 
Universal. 

Compareci a esse evento, acompanhado de al-
guns companheiros, como o Deputado Jorge Ama-
najás, o Deputado Manoel Brasil, o Deputado Dalton 
Martins. Lá, convidados que fomos pela Igreja Univer-
sal, conseguimos testemunhar o que significou para 

o povo do Amapá, o que significou para aqueles que 
têm fé tal evento.

O Pastor Marcelo Valente foi quem proferiu o culto. 
E realmente aquele momento nos deu a nítida convic-
ção de que a fé, exatamente, fortalece o nosso espírito 
e renova as alianças com Deus, Senador Mozarildo, 
e, com isso, logicamente, nós podemos fluir, avançar 
nos nossos projetos em todos os setores. 

Parabenizo os fiéis, parabenizo a Igreja Universal, 
parabenizo todas as religiões que levam ao encontro de 
Deus e que fazem com que os homens de fé tenham 
um seguimento na sua vida familiar, na sua vida pro-
fissional, na sua vida pessoal em boa direção.

Sr. Presidente, também quero registrar aqui que 
hoje é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hi-
pertensão Arterial. O Ministério da Saúde, de forma 
eficiente e inteligente, está fazendo uma campanha 
em todo o Brasil para combater, para evitar os da-
nos que a hipertensão arterial causa às pessoas, 
aos organismos e, fundamentalmente, para chamar a 
atenção para aqueles que são diagnosticados como 
hipertensos e não tomam as devidas providências no 
sentido de minimizar os efeitos danosos dessa afec-
ção, dessa doença.

Por isso, parabenizo o Ministério da Saúde, prin-
cipalmente o Sr. Ministro Temporão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muito 
venho denunciando a situação de precariedade dos 
nossos aeroportos e as condições de segurança do 
transporte aéreo no Brasil. Novos fatos, agora, voltam 
a colocar em pauta essas questões que demandam 
uma ação urgente e efetiva, sob pena de se perpetu-
ar o caos nos aeroportos brasileiros e até mesmo de 
inviabilizar o crescimento econômico projetado para 
os próximos anos.

Refiro-me, especialmente aos preparativos do 
Governo brasileiro para que possamos acolher dois 
megaeventos nos próximos anos – a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016; refiro-me, também, 
ao caos que se instalou nos aeroportos europeus, com 
reflexos em outros continentes, provocado pela recente 
erupção de um vulcão na Islândia. Esse último fato, Sr. 
Presidente, não nos diz respeito diretamente. Cito-o 
apenas porque a vulnerabilidade do tráfego aéreo foi 
colocada em destaque pela mídia de todo o mundo; 
mas também para lembrar que, não fossem a eficiência 
e a modernidade dos sistemas europeus de controle 
do tráfego aéreo, as consequências teriam sido bem 
mais danosas.

Em relação à Copa do Mundo e às Olimpíadas 
que aqui serão realizadas, essas, sim, são motivo de 
grave preocupação, bastando lembrar que a aviação 
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brasileira já não atende à demanda atual, mesmo nos 
períodos de baixa temporada.

Em sua edição do dia 7 de abril, a revista Veja 
publicou ampla reportagem, demonstrando que os 
nossos aeroportos não estão plenos para atender os 
brasileiros que viajam de avião. O número de passa-
geiros dobrou nos últimos anos – o que deveria ser 
festejado como um dado auspicioso. Isso não acontece 
no momento, como ressalta a revista...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª dispõe de mais cinco minutos para concluir 
o seu pronunciamento

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – ...“porque 
os passageiros são submetidos a momentos infernais 
nos superlotados aeroportos do Brasil”. 

De acordo com o periódico, dez milhões de pas-
sageiros foram transportados em todo o Brasil, em 
fevereiro deste ano, o que significa um aumento de 
43% em relação ao mesmo período do ano passado. 
Há, porém, um divórcio entre o desejo ou a necessi-
dade de voar e a capacidade do Governo Federal de 
aumentar o número de aeroportos ou de ampliá-los e 
modernizá-los.

O aumento do número de passageiros em todo o 
País salta aos olhos. Isso deveria ser motivo de come-
moração, pois a estabilidade econômica e o aumento 
do poder aquisitivo de toda a parcela da população 
viabilizaram o transporte aéreo para milhões de brasi-
leiros. A esses fatores, acrescente-se desconcentração 
do setor com a entrada em operação de novas compa-
nhias e, consequentemente, aumento da concorrên-
cia e redução das tarifas. “O gargalo dos aeroportos, 
infelizmente, pode atrapalhar essa festa nos céus do 
Brasil” - observa a citada reportagem.

A revista lista a situação de alguns dos princi-
pais aeroportos brasileiros: em relação ao terminal de 
passageiros, os de Congonhas e Guarulhos, em São 
Paulo, estão saturados, assim como os de Brasília, 
Confins, em Belo Horizonte, e Cuiabá; o de Viracopos, 
em Campinas, estará saturado ainda este ano.

Quanto à área de estacionamento dos aviões, os 
de Congonhas, Guarulhos e Brasília já estão satura-
dos; o de Confins, Cuiabá e Viracopos estão próximos 
da saturação.

Finalmente, no que concerne às pistas de deco-
lagem e pouso, o de Congonhas está saturado, e os 
de Guarulhos, Brasília e Confins se aproximam de uma 
situação crítica. Aliás, autoridades aeronáuticas têm 
advertido quanto à condição de segurança de alguns 
desses aeroportos.

Para 2014, a Infraero pretende, entre outras obras, 
reforçar as pistas e ampliar o pátio de estacionamen-
to do aeroporto de Guarulhos; recuperar as pistas e 
ampliar o pátio de estacionamento e os terminais de 
passageiros do Santos Dumont, no Rio de Janeiro; 
ampliar o terminal de passageiros nos aeroportos de 
Brasília e de Porto Alegre; construir nova torre de con-
trole e ampliar o terminal de passageiros no aeroporto 
de Fortaleza.

O problema é que essas obras são mero paliativo. 
Ao contrário do que recomenda a Associação Interna-
cional de Transporte Aéreo (IATA), de os aeroportos 
operarem com alguma folga, os aeroportos brasileiros 
operam, em média, 30% acima da capacidade plane-
jada, de acordo com a revista Veja.

Como a Infraero tem o monopólio da construção 
e da exploração comercial dos aeroportos, o Governo 
Federal anunciou, recentemente, um reforço de R$3 
bilhões ao investimento previsto em 16 aeroportos 
brasileiros, que era de R$5,5 bilhões. Porém, com o 
aumento da demanda, esses investimentos não serão 
suficientes para reverter o déficit operacional em 2014 
– isso se as obras, de fato, saírem do papel e forem 
concluídas em tempo hábil.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, vou suprimir a leitura de grande parte do meu 
discurso...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª não se avexe. À disposição. Os próximos 
oradores estão atentos ao pronunciamento de V. Exª.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Então, 
muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª dispõe de mais cinco minutos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Em termos de segurança, o Brasil precisa correr 
atrás do tempo perdido. Precisa investir em recursos 
humanos, notadamente na qualificação de controlado-
res do tráfego aéreo, em equipamentos de tecnologia 
mais avançada e em obras físicas, como ampliação 
e remodelação das pistas e dos pátios de estaciona-
mento.

Em termos de conforto, a situação é igualmente 
precária, pois os milhões de passageiros sofrem dia-
riamente com os atrasos e cancelamentos de voos até 
mesmo nos períodos de baixa temporada. Os princi-
pais problemas começam com as filas quilométricas 
nos check-ins, passam pela superlotação das salas 
de embarque e pela liberação na alfândega, no caso 
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de voos internacionais, e se completam com a demora 
na retirada das bagagens. 

Recente pesquisa desenvolvida por uma consul-
toria de aviação colocou o aeroporto de Changi, em 
Cingapura, como o melhor do mundo. O aeroporto 
de Guarulhos, o melhor entre os brasileiros, Senador 
Mozarildo, foi o 121º colocado, seguido pelo Galeão, 
o 151º. O aeroporto de Cingapura, inaugurado quatro 
anos antes do de Guarulhos, tem uma infraestrutura 
que inclui spa, cinema, piscina, academias, terminais 
com acesso gratuito à internet e o maior pavilhão de 
feiras do Sudeste asiático. Além disso, oferece passeios 
gratuitos aos passageiros que precisam aguardar al-
gumas conexões por mais de cinco horas.

A Infraero prometeu instalar terminais wireless 
nos principais aeroportos brasileiros, mas ficou na 
promessa. Os problemas dos passageiros brasileiros 
não se resumem à área do aeroporto. Ao contrário do 
terminal de Cingapura e de tantos outros no mundo, 
que são interligados ao sistema de metrô, o aeroporto 
de Guarulhos somente é acessado por ônibus, táxis 
ou veículos particulares.

A crise brasileira, Sr. Presidente, não se restringe 
às grandes cidades. Em Macapá, onde 40 mil passa-
geiros utilizaram mensalmente o avião como meio de 
transporte, as instalações estão completamente obso-
letas e há apenas uma esteira de bagagem. Isso, Sr. 
Presidente, num Estado praticamente desprovido de 
ligações terrestres com os outros Estados da região, e 
dependente do transporte fluvial, que é muito lento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu faço 
questão aqui de registrar essa deficiência na capital do 
meu Estado, no aeroporto, que hoje é extremamente 
triste de se ver. Todo aquele investimento que a Infra-
ero fez, construindo aquele novo prédio, aquele novo 
terminal, e ficar a construção daquele terminal pela 
metade. Está jogado ao tempo, desprezado completa-
mente, o que mais uma vez nos coloca na situação de 
que o norte do País é sempre discriminado e que os 
investimentos que são feitos Brasil afora não chegam 
até o Estado do Amapá.

Faço um apelo ao Presidente da Infraero: que olhe 
o Estado do Amapá com mais carinho e que lembre que 
ali há dinheiro público sendo deteriorado num prédio 
cuja construção está parada há quase quatro anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOPR PAPALÉO PAES

SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB – AP)–
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,

Há muito venho denunciando a situação de pre-
cariedade dos nossos aeroportos e as condições de 
insegurança do transporte aéreo no Brasil. Novos fatos, 
agora, voltam a colocar em pauta essas questões que 
demandam uma ação urgente e efetiva, sob pena de 
se perpetuar o caos nos aeroportos brasileiros e até 
mesmo de inviabilizar o crescimento econômico pro-
jetado para os próximos anos.

Refiro-me, especialmente, aos preparativos do 
Governo brasileiro para que possamos acolher dois 
megaeventos nos próximos anos – a Copa do Mundo 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016; refiro-me, também, 
ao caos que se instalou nos aeroportos europeus, com 
reflexos em outros continentes, provocado pela recen-
te erupção de um vulcão na Islândia. Esse último fato, 
Senhor Presidente, não nos diz respeito diretamente. 
Cito-o apenas porque a vulnerabilidade do tráfego 
aéreo foi colocada em destaque pela mídia de todo o 
mundo; mas também para lembrar que, não fossem 
a eficiência e a modernidade dos sistemas europeus 
de controle de tráfego aéreo, as consequências teriam 
sido bem mais danosas.

Em relação à Copa do Mundo e às Olimpíadas 
que aqui serão realizadas, essas, sim, são motivo de 
grave preocupação, bastando lembrar que a aviação 
brasileira já não atende à demanda atual, mesmo nos 
períodos de baixa temporada.

Em sua edição do dia 7 de abril, a revista Veja 
publicou ampla reportagem demonstrando os nossos 
aeroportos não estão aparelhados para atender os 
brasileiros que viajam de avião. O número de passa-
geiros dobrou nos últimos anos – o que deveria ser 
festejado como um dado auspicioso. Entretanto, não 
o é, como ressalta a revista, “porque os passageiros 
são submetidos a momentos infernais nos superlota-
dos aeroportos do Brasil”.

De acordo com o periódico, 10 milhões de pas-
sageiros foram transportados em todo o Brasil, em 
fevereiro deste ano, o que significa um aumento de 
43% em relação ao mesmo período do ano passado. 
Há, porém, um divórcio entre o desejo ou a necessi-
dade de voar e a capacidade do Governo Federal de 
aumentar o número aeroportos ou de ampliá-los e 
modernizá-los.

O aumento do número de passageiros, em todo o 
País, salta aos olhos. Deveria ser motivo de comemo-
ração, pois a estabilidade econômica e o aumento do 
poder aquisitivo de boa parcela da população viabiliza-
ram o transporte aéreo para milhões de brasileiros. A 
esses fatores, acresce-se a desconcentração do setor, 
com a entrada em operação de novas companhias e, 
conseqüentemente, aumento da concorrência e redu-
ção nos preços das tarifas. “O gargalo dos aeroportos, 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL410



16400 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

infelizmente – observa a citada reportagem – pode 
atrapalhar essa festa nos céus do Brasil”.

A revista lista a situação de alguns dos princi-
pais aeroportos brasileiros: em relação ao terminal de 
passageiros, os de Congonhas e Guarulhos, em São 
Paulo, estão saturados, assim como os de Brasília, 
Confins, em Belo Horizonte e Cuiabá; o de Viracopos, 
em Campinas, estará saturado ainda este ano.

Quanto à área de estacionamento dos aviões, os 
de Congonhas, Guarulhos e Brasília já estão saturados; 
os de Confins, Cuiabá e Viracopos estão próximos da 
saturação. Finalmente, no que concerne às pistas de 
decolagem e pouso, o de Congonhas está saturado e 
os de Guarulhos, Brasília e Confins se aproximam de 
uma situação crítica. Aliás, autoridades aeronáuticas 
têm advertido quanto às condições de segurança de 
alguns desses aeroportos.

Para 2014, a Infraero pretende, entre outras obras, 
reformar as pistas e ampliar o pátio de estacionamen-
to do aeroporto de Guarulhos; recuperar as pistas e 
ampliar o pátio de estacionamento e os terminais de 
passageiros do Santos Dumont, no Rio de Janeiro; 
ampliar o terminal de passageiros nos aeroportos de 
Brasília e de Porto Alegre; construir nova torre de con-
trole e ampliar o terminal de passageiros no aeroporto 
de Fortaleza.

O problema é que essas obras são mero paliativo. 
Ao contrário do que recomenda a Associação Interna-
cional de Transporte Aéreo – IATA -, de os aeroportos 
operarem com alguma folga, os aeroportos brasileiros 
operam, em média, 30% acima da capacidade plane-
jada, de acordo com a revista Veja. Como a Infraero 
tem o monopólio da construção e da exploração co-
mercial dos aeroportos, o Governo Federal anunciou, 
recentemente, um reforço de três bilhões de reais ao 
investimento previsto em 16 aeroportos brasileiros, que 
era de 5,5 bilhões de reais. Porém, com o aumento da 
demanda, esses investimentos não serão suficientes 
para reverter o déficit operacional em 2014 – isso, se 
as obras de fato saírem do papel e forem concluídas 
em tempo hábil.

Em termos de segurança, o Brasil precisa correr 
atrás do tempo perdido. Precisa investir em recursos 
humanos, notadamente na qualificação de controlado-
res de tráfego aéreo, em equipamentos de tecnologia 
mais avançada e em obras fiscais, como ampliação 
e remodelação das pistas e dos pátios de estaciona-
mento.

Em termos de conforto, a situação é igualmente 
precária, pois os milhões de passageiros sofrem dia-
riamente com atrasos e cancelamentos de vôos até 
mesmo nos períodos de baixa temporada. Os princi-
pais problemas começam com as filas quilométricas 

no check-in, passam pela superlotação das salas de 
embarque e pela liberação na alfândega, no caso de 
vôos internacionais, e se completam com a demora 
na retirada das bagagens. Professor de Transporte 
Aéreo na Escola Politécnica da USP, o engenheiro 
Jorge Medeiros afirma que, além da escassez de in-
vestimentos, há mau gerenciamento. Ele lembra que 
o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há dez anos 
aguarda a construção de um terceiro terminal de pas-
sageiros. Ele compara com o aeroporto de Gatwick, 
em Londres, que, tendo uma única pista, recebeu no 
ano passado 35 milhões de passageiros e registrou 
262 mil pousos e decolagens. “No mesmo período – 
disse ele – Cumbica atendeu 22 milhões de passagei-
ros e registrou 209 mil pousos e decolagens, apesar 
de ter duas pistas”.

Recente pesquisa, desenvolvida por uma consul-
toria de aviação, colocou o aeroporto de Changi, em 
Cingapura, como o melhor do mundo. O aeroporto de 
Guarulhos, o melhor entre os brasileiros, foi o centési-
mo vigésimo primeiro colocado, seguido pelo Galeão, 
o centésimo qüinquagésimo primeiro.

O aeroporto de Cingapura, inaugurado quatro 
anos antes do de Guarulhos, tem uma infraestrutura 
que inclui SPA, cinema, piscina, terminais com acesso 
gratuito à internet e o maior pavilhão de feiras do sudes-
te asiático. Além disso, oferece passeios gratuitos aos 
passageiros que precisam aguardar alguma conexão 
por mais de cinco horas. A Infraero prometeu instalar 
terminais wireless nos principais aeroportos brasileiros, 
mas ficou na promessa. Os problemas dos passageiros 
brasileiros não se resumem à área do aeroporto. Ao 
contrário do terminal de Cingapura e de tantos outros 
no mundo, que são interligados ao sistema de metrô, 
o aeroporto de Guarulhos somente é acessado por 
ônibus, táxis ou veículos particulares.

A crise aeroportuária brasileira não se restringe 
às grandes cidades. Em Macapá, onde 40 mil passagei-
ros utilizam mensalmente o avião como meio de trans-
porte, as instalações estão completamente absoletas 
e há apenas uma esteira de bagagem. Isso, Senhor 
Presidente, num Estado praticamente desprovido de 
ligações terrestres com os outros Estados da região e 
dependente do transporte fluvial, muito lento.

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Se-
nhores Senadores, o transporte aéreo no Brasil en-
contra-se em situação precaríssima e requer medidas 
urgentes, tanto para dar um mínimo de conforto aos 
passageiros quanto para assegurar as condições bá-
sicas e indispensáveis de segurança. O Brasil precisa 
se preparar para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016, mas não pode se voltar apenas 
para esses eventos. Antes de pensarmos em receber 
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bem os milhares de turistas que aqui aportarão nesses 
megaeventos, e antes de pensarmos que o Brasil será 
alvo da atenção mundial, precisamos pensar, também, 
na segurança e no conforto de milhões de brasilei-
ros que não podem, absolutamente, ficar à mercê da 
omissão de nossas autoridades e da precariedade da 
nossa infraestrutura aeroportuária.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 

– AP) – Convido a assumir a tribuna o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, com a aquiescência do Senador 
Paulo Paim.

Senador Papaléo Paes, V. Exª pode vir até a esta 
Presidência, por gentileza? (Pausa.)

O Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Gilvam Borges, que agora transfere 
a Presidência para o seu Colega do Amapá, Senador 
Papaléo, Srªs e Srs. Senadores, quero começar agra-
decendo a gentileza do Senador Paim, que permutou 
comigo, já que pela ordem seria ele.

Sr. Presidente, eu hoje quero fazer aqui um regis-
tro – que acho também tem que ver com o seu Estado, 
o Estado do Amapá – do aniversário de instalação do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

No dia 25, ontem, o Tribunal de Justiça do Estado 
de Roraima completou 19 anos de instalação. Neste 
ano do seu 19º aniversário, as comemorações estão 
voltadas para o meio ambiente, inclusive com a reali-
zação de uma campanha, junto aos servidores e ma-
gistrados, para incentivar a adoção de novos hábitos 
que permitam uma maior valorização e preservação 
do ambiente em que vivemos.

De acordo com o Presidente do Tribunal de Jus-
tiça de Roraima, Desembargador Almiro Padilha, nes-
ses 19 anos de criação, o órgão cresceu, expandiu e 
se especializou no sentido de atender aos anseios da 
população roraimense. 

Palavras do Presidente Almiro Padilha: “Estamos 
presentes em sete Municípios, que são sedes de co-
marcas; nos demais a Justiça itinerante atende, assim 
como nos bairros mais distantes da Capital.” Quando 
falamos sete Municípios, pode parecer pouco – não é, 
Senador Papaléo? – para o resto do Brasil, mas Ro-
raima tem apenas 15 Municípios. 

Portanto, está presente já um tribunal, que tem 
19 anos apenas de existência, em metade dos seus 
Municípios, incluindo a Capital, onde está 60% da po-
pulação do Estado: “Temos procurado facilitar o aces-
so da população aos serviços da Justiça e, ao mesmo 

tempo, agilizar o tempo de atendimento às demandas 
dos jurisdicionados.”

Almiro destacou ainda o aperfeiçoamento dos pro-
gramas de informatização e digitalização do processo 
judicial como forma de tornar o Judiciário mais célere. 
Outro ponto destacado é a construção do Fórum cri-
minal, que deve ter início ainda este ano. 

E, aí, continua o Presidente Almiro Padilha:

Não podemos deixar de destacar a con-
tratação, por meio de concurso, de mais 11 
juízes substitutos, que agora somam mais 
força no julgamento dos processos. Estamos 
também promovendo concurso para contrata-
ção de servidores, para preencher vagas em 
setores estratégicos do Tribunal de Justiça, 
com contratação imediata.

Assim, acreditamos que estamos no ca-
minho certo para fortalecer e dinamizar o Poder 
Judiciário no Estado.

Eu quero também, Sr. Presidente, aqui destacar 
que o atual Presidente Almiro Padilha, juntamente com 
o colegiado, logicamente, aprovou o Plano Diretor do 
Poder Judiciário do Estado de Roraima para os pró-
ximos anos. E na apresentação, o Presidente Almiro 
Padilha diz o seguinte:

Vivemos um momento ímpar na história 
do planejamento do Poder Judiciário no Bra-
sil. Nunca um número tão grande de tribunais 
planejou seu desenvolvimento respaldados em 
uma política emanada do Conselho Nacional 
de Justiça. Foram estabelecidas dez metas de 
nivelamento entre os tribunais para o exercício 
de 2009. A primeira delas foi a obrigação de 
elaboração de um plano de gerenciamento para 
os tribunais, posteriormente regulamentado 
pela Resolução do CNJ nº 70, de 2009. 

Elaboramos, então, um Plano Diretor de 
desenvolvimento para o próximo quinquênio, 
cuja finalidade principal é orientar a atuação 
desse poder na busca de sua efetividade, pro-
piciando um conjunto de vantagens adicionais 
ligadas à otimização de recursos e investi-
mentos, proporcionando, assim, a tão sonha-
da celeridade da justiça e a continuidade dos 
projetos aqui traçados.

Damos prioridade à identificação de opor-
tunidade, em especial para o desenvolvimento 
de metas e projetos voltados para a capaci-
tação de magistrados e servidores, principal-
mente aqueles em foco no relacionamento 
com o cidadão.
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A vontade de transformar obrigatoriedade 
em oportunidade nos fez repensar a cultura do 
planejamento administrativo.

Iniciamos, então, uma movimentação em 
torno da coleta de sugestões para a elaboração 
do Plano Diretor. Oficiamos a todos os órgãos 
da administração direta e indireta do Estado de 
Roraima e seus Municípios, além das universi-
dades, faculdades e órgãos de representação. 
No âmbito do Tribunal, entrevistamos Desem-
bargadores, Juízes, servidores representantes 
de todas as unidades administrativas e jurisdi-
cionais, o Sintjurr (Sindicato dos Servidores do 
Poder Judiciário. Poder Legislativo, Ministério 
Público e Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima). Afixamos cartazes em pontos es-
tratégicos dos municípios do Estado e, ainda, 
divulgamos na imprensa local.Essa atuação 
permitiu colher um número significativo de su-
gestões e adaptar as questões micro às macro, 
e adequar projetos do Banco de Boas Práticas 
do CNJ às peculiaridades locais e regionais, 
ajudando a construir a ideia de planejamento 
administrativo como pacto social.

O esforço empreendido por esse tribunal 
na elaboração do Plano Diretor Participativo 
reforçou este trabalho como instrumento de 
planejamento eficaz no Poder Judiciário.

Reconhecer esse avanço, no entanto, 
coloca um novo desafio no sentido de enfren-
tar as enormes barreiras e obstáculos a sua 
efetivação. Neste esforço, é imprescindível 
conscientizar sobre a importância do Plano e 
da necessidade de sua continuidade.

Somados os esforços para nivelamento 
do Poder Judiciário, prevemos agora uma mo-
vimentação pela aplicação ininterrupta do Pla-
no, avançando para um Judiciário harmônico e 
integrado em todo o território nacional.

Sr. Presidente, fico até feliz que, por coincidência, 
V. Exª esteja presidindo essa sessão, porque, quando 
nós, lá na Constituinte, brigamos para que o Amapá 
e Roraima se transformassem em Estado, um dos ar-
gumentos, Senador Marco Maciel, que usávamos, era 
justamente a falta de cidadania que tinham os habi-
tantes dos territórios. E a pior das faltas da cidadania, 
era a ausência da justiça próxima do cidadão, pobre 
principalmente. Por quê? Porque os territórios federais 
eram jurisdicionados ao Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, que ainda hoje é Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal e Territórios, embora não existam 
mais territórios, por enquanto, no Brasil.

Mas imagine, Senador Papaléo, alguém que em 
Roraima fosse condenado em primeira instância, mes-
mo tendo algum tipo de recurso, teria de se deslocar ou 
contratar um advogado aqui em Brasília para defendê-lo 
em segunda instância. Então, era realmente um descom-
passo entre os cidadãos que habitavam os Territórios 
Federais e os cidadãos dos Estados da Federação.

Então, nós não podemos ser considerados como 
cidadãos brasileiros de primeira categoria, éramos ci-
dadãos de segunda ou terceira categoria. Realmente, 
quando completamos 19 anos, fico muito feliz, Senador 
Marco Maciel, de ver no meu Estado, o menor Estado 
em termo de população da Federação, um Poder Le-
gislativo consolidado, um Poder Judiciário consolidado. 
Os poderes são iguais e harmônicos entre si e indepen-
dentes. Não vou dizer que o Poder Judiciário seja mais 
importante do que o Legislativo ou que o Executivo, 
mas, sem dúvida, sem o Poder Judiciário o cidadão 
está à mercê de vontades políticas apenas.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Permite V. 
Exª um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Com muito prazer, ouço V. Exª Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador 
Mozarildo Cavalcanti, eu quero começar o meu aparte 
cumprimentando V. Exª pelo fato de suscitar aqui no 
Senado Federal, a Casa da Federação, uma questão 
fundamental com relação a prestação jurisdicional por 
parte do Estado. V. Exª expôs aí as dificuldades por que 
passa o seu Estado, um Estado recém-criado, era um 
antigo Território. O Constituinte de 88 aboliu a figura 
dos Territórios, hoje já não os temos mais, como V. Exª 
fez questão de mencionar. 

Mas, de toda maneira, V. Exª chama a atenção para 
o fato de que ainda lá a prestação jurisdicional por parte 
do Estado se faz de maneira precária e com um ônus 
muito alto para o jurisdicionado. Ou seja, isso é algo que 
não se compatibiliza com a Federação que dê a igualda-
de de oportunidades a todos. V. Exª, que é um excelente 
Senador da República, aqui respeitado e acatado, cer-
tamente vai ser ouvido em seus apelos, que considero 
extremamente justos, como forma até de assegurar a 
todos o reconhecimento de seus direitos, enfim, de suas 
prerrogativas. Espero que o apelo que V. Exª acaba de 
fazer venha a ser devidamente acolhido e que possamos 
dar a Roraima o pleno exercício dessas funções jurisdi-
cionais do Judiciário brasileiro. Isso é o mínimo que eu 
acho que V. Exª pede e que é, certamente, o se deve ser 
atendido, para que os cidadãos sejam tratados em todo 
o País da mesma forma, como impõe a Constituição bra-
sileira. Era o que tinha a manifestar a V. Exª. Faço votos 
de que V. Exª tenha pleno sucesso nessas tratativas que 
está mantendo com o Judiciário local e aqui no plano 
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nacional, federal, para que, feliz e tempestivamente, as 
suas demandas sejam devidamente acolhidas. 

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Senador Marco Maciel, fico muito feliz com o aparte de 
V. Exª, que à época acompanhou de perto os trabalhos 
da Constituinte e se lembra, com certeza, do trabalho 
que tivemos para convencer os Constituintes dos outros 
Estados da conveniência da transformação de Roraima 
e Amapá em Estados, que tinham já 45 anos de exis-
tência como Territórios Federais. Portanto, estava até 
passando da hora de sair daquele status secundário e 
eliminamos a figura de Território Federal de Fernando de 
Noronha, anexando Fernando de Noronha ao seu Esta-
do, Pernambuco, porque achávamos que essa figura de 
Território Federal é ditatorial, é inibidora da formação de 
lideranças e, acima de tudo, não leva cidadania às pes-
soas. Mas, até alguns dias atrás, discutindo a redivisão 
territorial do País, falei como foi importante passarmos 
pela fase de Território, saindo de Município do Amazo-
nas para Território Federal e, hoje, Estado.

Mas, Senador Marco Maciel, nesses 19 anos de 
Estado, contando da implantação e não da criação da 
data da Constituinte – porque, para mim, Estado de fato 
e de direito nós só passamos a ser no dia 1º de janeiro 
de 1991, quando tomou posse o primeiro Governador 
eleito –, de lá para cá, o salto em todas as áreas, mas 
principalmente no Judiciário foi surpreendente. Temos 
um tribunal que está entre os melhores do Brasil. Podem 
até dizer que é porque tem pouca gente. É verdade, 
temos pouca gente, mas temos uma distância enor-
me em termos dos grandes centro do País, tínhamos 
também pouquíssimos juízes inicialmente. 

Quero fazer referência e pedir a transcrição, Sena-
dor Papaléo. Foi lançado um selo comemorativo pelos 
Correios, em comemoração aos 19 anos do Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima. 

Também os eventos comemorativos como a palestra 
motivacional; o lançamento da campanha de redução de 
gastos, que é um trabalho que vem sendo feito no senti-
do de fazer com que os recursos destinados ao tribunal 
sejam cada vez mais aplicados de forma econômica. 

E, com relação à estrutura do nosso tribunal, ele 
tem hoje em seu quadro aproximadamente 650 servi-
dores. Já o quadro de magistrados é formado por 7 de-
sembargadores (sendo que uma das vagas agora está 
em processo de preenchimento) e de 39 Juízes de Di-
reito. Possui 8 comarcas, como mencionei, a capital e 
mais sete, que estão localizados nos Municípios de Boa 
Vista, a capital, Caracaraí, São Luiz do Anauá, Mucajaí, 
Rorainópolis, Alto Alegre, Pacaraima e Bonfim. 

A Comarca de Boa Vista concentra a maior parte 
dos jurisdicionados e conta com 8 Varas Cíveis, 6 Varas 
Criminais, 4 Juizados Cíveis e Criminais, um Juizado da 

Infância e Juventude e 4 Núcleos de Atendimento e de 
Conciliação dos Juizados Especiais e, ainda, a Vara da 
Justiça Itinerante, com jurisdição em todo o Estado.

E aqui, Senador Papaléo e Senador Marco Maciel, 
é bom lembrar um pouco da história. Com a criação do 
Estado de Roraima pela Constituição de 1988, foi prevista 
também a criação do Tribunal de Justiça, assim como os 
demais Poderes que iriam compor o novo Estado. 

Os critérios e a quantidade de desembargadores 
para a composição do Tribunal de Justiça foram esta-
belecidos pela própria Constituição em seu artigo 235, 
inciso V, pelo qual fixou-se o quantitativo em 7, a serem 
nomeados pelo primeiro governador eleito, devendo 
preencher os seguintes requisitos: 5 dentre os magis-
trados com mais de 30 anos de idade, em exercício na 
área do novo Estado ou do Estado originário; dois den-
tre promotores, nas mesmas condições, e advogados 
de comprovada idoneidade e saber jurídico, com dez 
anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecendo 
ao procedimento fixado na Constituição.

E quero fazer um registro especial. Foi no dia 25 
de abril de 1991 que foram empossados os primeiros 
componentes do Judiciário Estadual pelo então Go-
vernador Ottomar de Sousa Pinto, que foi o primeiro 
governador eleito no nosso Estado e também o mais 
recente governador, que morreu inclusive no exercício 
do cargo, tendo exercido por três vezes a função de 
Governador de Estado e, anteriormente, a função de 
Governador do Território de Roraima.

Eu quero, portanto, fazer esse registro do aniver-
sário, pedindo, Senador Papaléo, a transcrição de todo o 
material a que faço referência e registrando a atual com-
posição do Tribunal de Justiça. O Presidente é o Desem-
bargador Almiro José Mello Padilha; o Vice-Presidente é 
o Desembargador Mauro José Nascimento Campello; o 
Corregedor, Desembargador José Pedro Fernandes; e 
os membros: Desembargador Robério Nunes dos An-
jos, Desembargador Lupercínio de Sá Nogueira Filho; 
e Desembargador Ricardo de Aguiar Oliveira.

Peço também a transcrição da relação dos juízes 
que compõem o nosso tribunal. E aqui, Senador Mar-
co Maciel, tenho uma honra maior ainda de registrar, 
entre os juízes que compõem o Tribunal de Justiça do 
Estado de Roraima, um filho meu, concursado, como 
todo juiz, e que passou em primeiro lugar no seu con-
curso. Isso me deixa muito honrado.

O S. Marco Maciel (DEM – PE) – Meus cumpri-
mentos a V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Ele entrou para o Tribunal em 1996. Portanto, isso me 
deixa muito feliz, porque trabalhamos pela criação do 
Estado, temos uma Justiça pujante, e entre os Ilustre 
magistrados se encontra um filho meu.

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL414



16404 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

Antes de terminar, quero ouvir novamente V. Exª, 
que parece que pede um aparte.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Eu apenas 
gostaria, em rápida palavra, dizer a V. Exª que, como 
V. Exª mencionou, o hoje Estado de Roraima foi, por 
três vezes, se não estou equivocado...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– O Estado, três vezes. E, como território, uma vez 
também.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – ...uma vez 
também pelo Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto, que 
era um Oficial-General da Força Aérea Brasileira, que 
caracterizou a sua vida por uma presença muito forte na 
Amazônia, de modo geral, porque ele não ficou adstrito 
apenas a Roraima ou ao antigo território, mas também 
ele executou muitos programas da FAB na Amazônia, 
inclusive com a construção de aeroportos, etc. Além de 
ser um Oficial-General da FAB, ele era também um gran-
de administrador. Ninguém pode deixar de reconhecer 
esses méritos, inclusive por ser um administrador sério, 
honesto, competente, dedicado à causa pública. Morreu, 
eu diria até quase se imolou, lutando pela causa do Es-
tado de Roraima, e, por que não dizer, pela Amazônia, 
de um modo geral. Meus cumprimentos, portanto, a V. 
Exª pela homenagem que presta do Brigadeiro Ottomar 
de Souza Pinto, com quem tive o último encontro foi no 
gabinete de V. Exª, cujo desenlace ocorreu no dia se-
guinte ao nosso encontro.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Marco Maciel, V. Exª, aliás, que é conter-
râneo de nascimento do Brigadeiro Ottomar, porque 
ele nasceu no seu Estado, mas, não só se dedicou ao 
Estado de Roraima, como Governador do Território, 
ele preparou o terreno para o Estado. E foi tão bem 
reconhecido pela população que foi eleito o primeiro 
Governador; depois, teve um segundo mandato e foi 
reeleito para o terceiro mandato, o qual infelizmente 
só cumpriu um ano. Mas entre as diversas benfeito-
rias feitas pelo Governador Ottomar está a de agilizar 
a implantação do Tribunal de Justiça. 

Embora sendo médico, nós temos que reconhecer 
– não é, Senador Papaléo? – que a definição de saúde 
é muito mais ampla do que não estar doente. A defini-
ção de saúde implica uma situação de bem-estar física, 
mental e social. Então, significa que se nós lá vivíamos 
– no Território de Roraima – não vivíamos socialmente 
bem, não tínhamos realmente a presença do Governa-
dor eleito, não tínhamos a presença do juiz de lá; não 
tínhamos representante na Assembleia Legislativa e, 
muito menos, representação no Senado Federal. En-
tão, é verdade que agora, com a transformação naquela 
época, nós passamos a ser. É lógico que precisamos 
fazer ainda muito mais, Senador Papaléo. Não só preci-

samos, como podemos fazer muito mais. E vamos fazer 
muito mais para que Roraima realmente seja um Estado 
com que sempre sonhamos: um Estado que seja justo 
com as pessoas, que dê, efetivamente, uma assistência 
social que não seja simplesmente o paternalismo em 
troca de intenções eleitoreiras depois. 

Eu quero finalizar, Senador Papaléo, só lendo 
os propósitos do Tribunal colocados no seu Plano Di-
retor: 

Missão: levar a Justiça a todos, de forma iguali-
tária, ágil, acessível e transparente, garantindo a dig-
nidade e a cidadania; 

Visão: ser reconhecido, até dezembro de 2014, 
como um Poder célere, confiável, acessível e demo-
crático em toda a sua jurisdição; 

E como valores: a credibilidade, a ética, a transpa-
rência, a probidade, a imparcialidade, a acessibilidade, 
a modernidade, a responsabilidade social e ambiental 
e a celeridade. 

Portanto, quero aqui cumprimentar o Presidente 
do Tribunal, Desembargador Almiro Padilha, todos os 
membros do Tribunal aqui citados e também os servi-
dores técnico-administrativos do tribunal, que são res-
ponsáveis pelo bom andamento da máquina burocrática 
do tribunal e também da parte de assessoria.

Eu quero, portanto, dizer da minha felicidade de 
registrar aqui, como Senador de Roraima, os 19 anos 
do Tribunal de Justiça do meu Estado. 

Muito obrigado.
E, ao encerrar, reitero o pedido de transcrição 

das matérias aqui mencionadas.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Tribunal de Justiça comemora 19 anos com pro-
gramação voltada para o meio ambiente

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima com-
pletou no dia 25 de abril, 19 anos de instalação. Neste 
ano, as comemorações estão voltadas ao meio ambien-
te, inclusive com a realização de uma campanha junto 
aos servidores e magistrados para incentivar a adoção 
de novos hábitos que permitam uma maior valorização 
e preservação do ambiente em que vivemos.

De acordo com o presidente do TJRR, desembar-
gador Almiro Padilha, nestes 19 anos de criação o Órgão 
cresceu, expandiu e se especializou no sentido atender 
aos anseios da população roraimense. “Estamos presen-
tes em sete municípios que são sede de comarcas; nos 
demais a Justiça Itinerante atende, assim como nos bair-
ros mais distantes da capital. Temos procurado facilitar o 
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acesso da população aos serviços da justiça e ao mesmo 
tempo agilizar o tempo do atendimento às demandas dos 
jurisdicionados”, afirmou o magistrado.

Almiro destacou ainda o aperfeiçoamento dos 
programas de informatização e de digitalização do pro-
cesso judicial, como forma de tornar o Judiciário mais 
célebre. Outro ponto destacado é a construção do Fó-
rum Criminal, que deve ter início ainda este ano.

“Não podemos deixar de destacar a contratação, 
por meio de concurso, de 11 juízes substitutos, que ago-
ra somam força no julgamento dos processos. Estamos 
promovendo concurso para contratação de servidores 
para preencher vagas em setores estratégicos do TJ, 
com contratação imediata. Assim, acreditamos que es-
tamos no caminho certo para fortalecer e dinamizar o 
Judiciário Estadual”, concluiu o presidente.

Selo Comemorativo
Como parte da programação de aniversário do 

TJRR, um convênio foi firmado com os Correios para 
a edição de selo e carimbo postal comemorativos, que 
estarão presentes em todas as correspondências do 
Estado pelo período de um mês.

Palestra motivacional
No dia 23 de abril, sexta-feira, será realizada uma 

palestra motivacional com o tema “Motivando talentos 
e assegurando resultados em cenário de mudanças”, 
com a palestrante Adriana Albuquerque, conhecida no 
cenário nacional pelo profissionalismo e irreverência, 
dotada de entusiasmo que contagia o público, pro-
porcionando aprendizado regado a alegria, senso de 
humor, alto astral e informações atualizadas.

Lançamento das campanhas de redução de gastos
Na semana que antecede o aniversário o TJ lançou 

uma campanha visando à redução de gastos com ener-
gia elétrica, água, telefone e de copos descartáveis.

Nesse sentido foram distribuídos foldes, dispo-
nibilizados materiais no site da instituição visando à 
conscientização dos colaboradores de Órgão.

Para incentivar ainda mais a mudança de com-
portamento de servidores e magistrados, cada um 
deles recebeu uma caneca térmica personalizada a 
cada um deles, que deverá ser utilizada no ambiente 
de trabalho, o que deverá reduzir consideravelmente 
a utilização de copos descartáveis.

Essa campanha faz parte das iniciativas que es-
tão sendo adotadas pelo TJ para atingir a Meta nº 6 
estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para 
o ano de 2010, que é reduzir pelo menos 2% o con-
sumo per capita (magistrados, servidores, terceiriza-
dos e estagiários) com energia, telefone, papel, água 
e combustível em relação a 2009.

Para encerrar a programação do aniversário será 
oferecido um almoço de confraternização para os co-
laboradores do Tribunal.

Estrutura
O TJ/RR tem em seu quadro aproximadamente 

650 servidores. Já o quadro de magistrados é formado 
por sete desembargadores (sendo que uma das vagas 
está em processo de preenchimento) e 39 juízes de 
Direito. Possui oito Comarcas que estão localizadas 
nos municípios de Boa Vista (Capital).

Caracaraí, São Luiz do Anauá, Mucajaí, Roranó-
polis, Alto Alegre e Pacaraíma e Bonfim.

A Comarca de Boa Vista concentra a maior parte dos 
jurisdicionados e conta com oito Varas Cíves, seis Varas 
Criminais, quatro Juizados  Cíveis e Criminais, um Juizado 
da Infância e Juventude e quatro Núcleos de Atendimento 
e Conciliação dos Juizados Especiais, e ainda, a Vara da 
Justiça Itinerante com jurisdição em todo estado.

Histórico
Com a criação do Estado de Roraima, pela Cons-

tituição de 1988, foi previsto também a criação do Tri-
bunal de Justiça, assim como os demais poderes que 
irão compor o novo ente federado.

Os critérios e a quantidade de desembargadores 
para a composição do TJ foram  estabelecidos pela 
própria constituição em seu artigo 235, V, pelo qual, 
fixou-se o quantitativo em sete, a serem nomeados 
pelo primeiro governador eleito, devendo preencher os 
seguintes requisitos” a) cinco dentre os magistrados 
com mais de trinta anos de idade, em exercício na área 
do novo Estado ou do Estado originário, b) dois dentre 
promotores, nas mesmas condições, e advogados de 
comprovado idoneidade e saber jurídico com dez anos 
no mínimo, de exercício profissional, obedecendo ao 
procedimento fixado na Constituição.

Em 25 de abril de 1991 foram empossados, pelo 
então governador Ottomar de Souza Pinto, os primei-
ros componentes do Judiciário Estadual.

A composição inicial do TJ/RR foi formado pelos 
desembargadores Benjamim do Couto Ramos (juiz em 
Rondônia), Carlos Henrique Rodrigues  (juiz no Ama-
zonas (Robério Nunes  dos Anjos (juiz na Bahia), José 
Pedro  Fernandes (juiz no Ceará), Jurandir Oliveira Pas-
coal (juiz no Ceará), Luiz Gonzaga Batista Rodrigues 
(promotor de justiça do Ministério Público do Ceará) e 
Francisco Elair de Moraes (advogado em Roraima).

O desembargador  Robério Nunes dos Anjos 
foi eleito o primeiro Presidente do recém instalado 
Tribunal.

Roraima já possuía desembargadores, mas ainda 
não havia juízes de primeira instância, pois uma vez 
instalado o TJ de Roraima, cessou a jurisdição do Tri-
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bunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (artigo 
79 da Lei n º 8.185, de 14 de maio de 1991).

Assim em 21 de maio de 1991, através da reso-
lução do Tribunal Pleno nº 8/2001, foi lançado o edital 
do concurso para magistratura local.

Mesmo assim era preciso julgar os processos e 
um concurso de provas e títulos leva algum tempo para 
se concluir. A saída encontrada foi solicitar a cessão 
de magistrados de outros Tribunais para preencher a 
lacuna. Assim, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, veio o juiz de Direito Amilcar Roberto Bezerra 
Guimarães, que atuava na Comarca de Muaná, do Es-
tado do Ceará, os juízes Luiz Gerardo Pontes Brígido 
e Idelmar Pereira Matos, da Comarca de Fortaleza, e 
José Eliéser Pinto, da Comarca de Cascavel.

Com os magistrados cedidos pode-se efetiva-
mente oficiar junto às duas Comarcas que existiam 
na  ocasião: Boa Vista e Caracaraí.

Os primeiros magistrados aprovados no concurso 
e nomeados ainda em 1991 foram: Lupercino de Sá 
Nogueira Filho, Mauro José do Nascimento Campello, 
Jorge Luiz de Oliveira Fonseca Barroso, Alcir Gursen 
de Miranda, Agenor Cefas Cavalcante Jatobá e Tânia 
Maria Vasconcelos Dias de Souza Cruz.

A atual composição do Tribunal conta com os de-
sembargadores Lupercino Nogueira, Ricardo Oliveira, 
Mauro Campello e Almiro Padilha Dos componentes 
iniciais ainda permanecem os desembargadores Ro-
bério Nunes e José Pedro.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Será V. Exª atendido regimentalmente.

E permita-me Senador Mozarildo fazer com que 
o discurso de V. Exª, em homenagem ao aniversário 
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, seja in-
corporado ao discurso da Casa. 

Então, a homenagem que nós fazermos ao Es-
tado de Roraima e ao Tribunal de Justiça foi represen-
tado pelo discurso de V. Exª. Parabenizo V. Exª por ter 
a honra e a felicidade de ter um dos seus filhos neste 
tribunal como um Juiz de Direito. 

E quero dizer também a V. Exª que o Tribunal de 
Justiça de Roraima tem eficiência comprovada. Isso faz 
com que nós busquemos o nosso lá do Amapá. Nós 
temos muitas semelhanças, os dois Estados. Somos 
16 Municípios, nós temos uma justiça itinerante bas-
tante eficiente, como V. Exª citou muito bem o exem-
plo de Roraima, e temos um quadro enxuto, de pouca 
gente. Temos um quadro no Tribunal de Justiça, como 
o Estado de V. Exª, enxuto, ou seja, com poucos mem-
bros, mas muito eficientes, compatíveis com as neces-
sidades do nosso Estado. Então, está de parabéns V. 
Exª por ter lembrado muito bem. Ficamos satisfeitos, 
porque a sua lembrança atinge também o Estado do 
Amapá, que é presidido pelo Desembargador Douglas 
Evangelista Ramos. 

Em tempo, solicito à Mesa que considere o teor 
do meu pronunciamento como o entreguei, ainda há 
pouco, para o serviço de Taquigrafia, pois, durante o 
meu pronunciamento, suprimi alguns trechos. Quero 
que considerem por inteiro o que entreguei. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si-
mon... Antes, Senador...

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR. Fora do 
microfone.) – Quero só pedir a V. Exª que defira o meu 
pedido de transcrição.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Eu já deferi o pedido de V. Exª, de acordo com 
o Regimento, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Parlamentares, em janeiro de 1975, 
a polícia política do Chile prendeu uma jovem médica 
pediatra de 24 anos. 

Eram tempos difíceis. As tropas do General Pi-
nochet tinham derrubado o regime constitucional do 
Presidente Salvador Allende dois anos antes.

No ano seguinte, o pai da jovem médica, um bri-
gadeiro leal ao Presidente deposto, tinha sido preso 
e, ainda detido, morreu do coração ao não resistir ao 
sofrimento de tantos camaradas. 

A jovem médica sobreviveu ao pai, sobreviveu à 
prisão, às torturas que lá sofreu, durante um ano, até 
se exilar na Austrália.

Essa mesma jovem médica estudou mais, aper-
feiçoou seus conhecimentos e retornou ao Chile, ao 
Chile de Pinochet, o homem que levou seu pai à morte, 
e essa jovem médica engajou-se na política, na luta 
pela democracia. 

Ela venceu. E tanto convenceu que, 31 anos após 
sua prisão e as torturas que sofreu, Michelle Bache-
let, a jovem médica, tornou-se Presidente do Chile por 
vontade soberana do seu povo.

Apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta dor, 
Bachelet nos legou uma frase de profunda sabedoria, 
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de elevado teor humanista, que o mundo consagra: “Só 
as feridas lavadas cicatrizam”. Repito: “Só as feridas 
lavadas cicatrizam”.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, ou me-
lhor, depois de amanhã, quarta-feira, o Supremo Tribu-
nal Federal terá a oportunidade de decidir uma impor-
tante questão na nossa história de ajustar a memória 
à verdade, de reafirmar a autoestima de uma Nação, 
que respeita o seu passado sem medo de seu futuro. 
A Suprema Corte brasileira terá, enfim, a oportunidade 
de lavar nossas feridas e de permitir a cicatrização de 
uma chaga que ainda sangra, que ainda dói e ainda 
machuca.

Após dois anos, o Supremo Tribunal Federal julga-
rá, enfim, a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 154, proposta em outubro de 
2008 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). O que pede a OAB é simples: que o 
Supremo Tribunal Federal interprete o art. 1º da Lei de 
Anistia, declarando, de forma clara e definitiva, que a 
anistia não se aplica aos crimes comuns praticados 
por agentes de repressão durante o regime militar, que 
manteve o País sob ditadura entre 1964 e 1985.

Tortura, assassinato, desaparecimento forçado 
são crimes de lesa-humanidade imprescritíveis, con-
forme tratados internacionais assinados pelo Brasil e 
nunca colocados em prática até aqui. São crimes que 
não podem, portanto, ser objeto de anistia ou autoa-
nistia. Não são crimes políticos nem conexos e assim 
não podem se nivelar às punições dadas a tantos 
brasileiros que, condenados às prisões ou ao exílio, 
acabaram beneficiados em 1979 pela Lei da Anistia, 
que terminou por abrigá-los.

Lei nenhuma, no entanto, no Brasil e no mundo, 
acolhe a tortura ou a reconhece. 

O Brasil é o único país da América Latina que 
ainda não julgou criminalmente os homens que se 
excederam, no regime militar, na ditadura, torturando 
e matando. 

Ao longo de 21 anos de regime autoritário vicejou 
aqui um sistema repressivo estimado em 24 mil agen-
tes que, por razões políticas, prendeu cerca de 50 mil 
brasileiros e torturou algo em torno de 20 mil pessoas, 
uma média de 3 torturas para cada dia da ditadura, que 
não foi branda, nem curta, nem clemente. 

Anistia não é amnésia, disse o Presidente da 
OAB, Cezar Britto, que apresentou a ação ao Supremo 
Tribunal Federal. Gente de várias correntes políticas 
reconhece que tortura não é crime político; é muito pior, 
é um grave atentado à dignidade da pessoa humana, 
ontem, hoje e sempre. 

Torturadores e criminosos que atentaram contra 
a vida e a dignidade não são esquecidos em todos os 
lugares, em todos os tempos, em todo o mundo.

É por isso que até hoje um ou outro criminoso de 
guerra nazista ainda é caçado, ainda é preso, embo-
ra tenha 80 ou 90 anos de vida. Não é pelo prazer da 
caça, mas pelo dever moral que a civilização tem de 
lembrar a todos que os seus crimes não se apagam, 
não se perdoam.

O Tribunal de Nuremberg, no julgamento de cri-
minosos da Segunda Guerra, ouviu 240 testemunhas 
em 285 dias de julgamento, gerando um sumário de 
4 bilhões de palavras, para uma acusação final de 25 
mil páginas, contra os 18 principais chefes do Reich. 
Os juízes chegaram ao argumento de defesa de que 
eles apenas “cumpriram ordens”. Os juízes negaram 
o argumento de defesa de que eles apenas cumpriam 
ordens. O juiz americano Francis Biddle fulminou essa 
tese com uma frase imortal: “Os indivíduos têm deveres 
internacionais a cumprir, acima dos deveres nacionais 
que o Estado particular possa impor.”

Ficou assim encravado na consciência moral do 
mundo que todos nós somos responsáveis pelos atos 
que praticamos. Ninguém é inocente para “cumprir 
ordens” contra a lei, contra a moral, contra a ética, 
contra a verdade.

Ninguém, neste País, tinha ordens para torturar. 
Nem mesmo o AI-5, a lei mais dura do período mais 
sangrento do regime de 64, mencionava ou liberava o 
uso da tortura. Os torturadores têm algo em comum: 
eles têm vergonha do que fizeram.

É um crime, portanto, sem pai e sem mãe.
Anistia não é esquecimento, é perdão, ensinam 

os juristas que não escamoteiam as palavras. Não se 
pode esquecer o que não se conhece. Também não se 
pode perdoar o que não foi punido, privilégio imaculado 
de todos os torturadores que ainda existem no País.

O nazismo não merecia amnésia, muito menos 
a anistia. A tortura, também. 

Nossos vizinhos do Cone Sul, que padeceram 
ditaduras tão violentas como a nossa, acertam suas 
contas com o passado. A justiça argentina neste mo-
mento processa 263 militares, e políticos, e policiais, 
por crimes contra direitos humanos. 

Na Argentina, os generais Jorge Rafael Videla e 
Reynaldo Bignone cumprem longas penas de prisão 
pelo regime de tortura que comandaram.

No Uruguai, está preso o civil que deu o golpe 
em 1973, José María Bordaberry, e o Presidente da 
ditadura, o General Gregório Alvarez, condenado, em 
2009, a 25 anos de prisão pela morte de 37 oposito-
res. São três mortes a menos do que os 40 presos 
políticos mortos durante os 40 meses do DOI-Codi, na 
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Rua Tutóia. Foi comandado pelo Major Carlos Alberto 
Brilhante Ustra, no Governo Médici. Hoje General, na 
reserva, Brilhante Ustra não teve os percalços da vida 
de seus colegas argentinos e nem os uruguaios. Vive 
bem, tranquilo, aposentado, aqui mesmo em Brasília.

O historiador americano Edward Peters, profes-
sor da Universidade da Pensilvânia, advertiu: “O futuro 
da tortura está indissoluvelmente ligado ao futuro dos 
torturadores”.

No berço da tortura não punida, nasceu a impu-
nidade da violência, não resolvida no Brasil, antes da 
ditadura, agora na democracia. Ou seja, a impunidade 
do torturador acaba garantindo a perenidade da tortura 
e de sua filha dileta, a violência.

O Brasil, que evita punir ou sequer apontar seus 
torturadores, acaba banalizando a violência que trans-
borda a ditadura e vitimiza o cidadão comum em plena 
democracia, principalmente nas duas maiores capitais, 
São Paulo e Rio.

O esquecimento da história é o berço da impu-
nidade. E a impunidade é ancestral da violência. Pais 
cuidadosos dos delinquentes que puxam gatilhos ou 
que arrastam inocentes pelas ruas, esfolados até a 
morte. O João Hélio, menino inocente, preso por um 
cinto que se diz de segurança, é igualmente vítima da 
impunidade de quem prendeu outros tantos nomes 
nos paus-de-araras, também em nome da seguran-
ça. Um, torturador; outro, torturado. Ambos, porém, 
inesquecíveis.

A política silenciosa é cúmplice, portanto, da im-
punidade e de seus filhos diretos: a violência, a corrup-
ção e a barbárie. É a construção de uma cultura que 
vem de longe, desde quando se torturavam escravos 
e se dizimavam índios, e que chega aos nossos dias 
contra quem ainda não conseguiu desbravar o “novo-
oeste” da globalização e do mercado.

Quem esquece a história é cúmplice nos mais 
de 50 mil assassinatos, por ano, no Brasil. Quinhentos 
mil numa única década! É como se uma Niterói su-
misse do nosso mapa, a cada dez anos, vítimas dos 
descendentes da impunidade e dos cúmplices, que se 
escondem sob o manto do silêncio.

Nos 24 anos seguintes à anistia (1979-2003), 
armas de fogo mataram no Brasil 550 mil pessoas – 
44% delas jovens entre 15 e 24 anos.

Este Brasil varonil, pacífico e cordial, viu morrer 
quase tanta gente quanto os Estados Unidos durante 
os cinco anos que lutou na Segunda Guerra Mundial 
(625 mil soldados).

No ano de 2003, segundo dados do Ministério 
da Saúde, assassinaram no Brasil uma população civil 
(51 mil pessoas) quase tão grande quanto as perdas 

dos Estados Unidos (58 mil) ao longo dos 16 anos da 
Guerra do Vietnã.

Esta mesma impunidade, que nasce nos quartéis, 
sobrevive hoje, portanto, nas ruas.

A tortura é verdade. A verdade sob tortura é 
mentira.

Esconder da história a verdade é a maior de todas 
as mentiras. Ou cumplicidade, se repetida a mesma 
história. A história é, normalmente, contada pelos ven-
cedores. Sim, a história, repito, normalmente é conta-
da pelos vencedores. Neste caso, pelos torturadores. 
Quem teima em esquecer essa história, é cúmplice 
dela. É protagonista, do mesmo lado.

O esquecimento é uma forma de perdão. Mas 
existem fatos que são imperdoáveis. Portanto, ines-
quecíveis. Como perdoar, por exemplo, os autores 
do holocausto? Esquecendo o próprio holocausto? 
Negando-o, como querem alguns? Como negar as 
fileiras e os amontoados de corpos esquálidos nos 
campos de concentração nazista? Ou do genocídio 
de Sabra e Chatila? Como haver misericórdia em ti-
ros? Ou em gás?

É o esquecimento, artéria principal da impunida-
de, a razão principal da repetição.

Punir os torturadores, de hoje e de ontem, não é 
revanchismo. É uma obrigação moral, ética de um país 
que deve olhar sem medo, para trás, para encarar sem 
receios o caminho que tem pela frente.

Vamos lavar as nossas feridas!
Que isso comece nesta quarta-feira, pela his-

tórica decisão que será dada pelo Supremo Tribunal 
Federal, acatando o pedido da OAB e os clamores de 
um país consciente de seu passado e confiante em 
seu futuro.

Eu poderia dizer ainda, Sr. Presidente, lembran-
do um caso que me parece importante. Foi o caso lá 
da África do Sul. Depois de 27 anos na cadeia, eleito 
Presidente da República, terminando com o Apartheid, 
Mandela determinou o levantamento das violências, 
dos arbítrios e das torturas que os negros sofreram; 
criou uma comissão especial que mostrou à nação os 
fatos e apontou os responsáveis. Depois, Mandela, um 
gênio do bem e do amor, em nome da paz e do futuro, 
perdoou, não puniu, mas deu o nome das pessoas e 
as pessoas confessaram. Feito o levantamento, criada 
a comissão, feita a análise, uma por uma, foram sendo 
conhecidas as pessoas que praticaram a violência, a 
tortura a milhões de negros durante tanto tempo. E os 
nomes foram apontados. E foram responsabilizados.

E Mandela, em nome da consciência, do não re-
vanchismo, da tentativa de buscar a paz, e não uma luta 
contínua entre brancos e negros, depois de apontados, 
depois de reconhecerem, depois que confessarem a 
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sua culpa, Mandela perdoou. Eu não sou contra uma 
decisão como essa. O Supremo Tribunal Federal pode 
criar. Eu não sou contra. Não estou aqui, não é meu 
estilo e nem meu gênero a busca por “A”, “B” ou “C”, 
colocar na cadeia ou coisa que o valha, mas reconhe-
cer, sabermos qual foi a nossa história é uma obrigação 
nossa. Esconder, botar a cabeça embaixo do travesseiro 
e não querer olhar não é o melhor caminho.

Por isso, quando o Ministro Tarso Genro, da Justi-
ça, levantou essa tese, eu a olhei com o maior respeito 
e não entendi que o então Ministro Tarso Genro estava 
numa tese de vindita ou coisa parecida, mas uma tese 
que é vitoriosa no mundo inteiro, inclusive aqui. Ali no 
Uruguai, ali na Argentina, ali no Chile. Repito, na sua 
imensa capacidade de adaptar os fatos, o Supremo 
Tribunal ou nós mesmos, Congresso Nacional, ou o 
próprio Lula, tenho certeza de que Lula, Congresso e 
Supremo podem chegar a esse entendimento.

Perdoar não é arquivar nem esquecer. Conhecido 
o fato, apurado o fato, reconhecido o fato, podemos até 
analisar, que foi o que fez o Mandela.

Com toda sinceridade, creio que isso é viável, isso 
é possível. Podemos até chegar a um entendimento 
entre a tese do Ministro Tarso Genro e a do Ministro 
da Defesa Nelson Jobim.

Esta Casa votou? Sim. A anistia foi um ato de luta? 
Foi. Foi conquistada? Foi. Teotônio Vilela e inúmeros se-
guidores andaram por este Brasil? Sim. Mas não vamos 
nos esquecer nunca de que foi este Congresso que, 
em pleno regime militar, aprovou a lei sob o comando 
do General Figueiredo, que foi quem a enviou.

O princípio é este. A lei foi o esquecimento total 
e absoluto ou a lei permite que se revise – revisar não 
é termo –, que se analise a história e se encontre a 
verdade. Em cima da verdade, conhecendo os fatos, 
aí podemos tomar a decisão, como a do Mandela ou 
como a do Uruguai, do Chile ou da Argentina.

Era isso, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo 
Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Gil-
vam Borges, Senador Marco Maciel, Senador Simon, 
como estou aqui, no plenário, desde as 10 horas, pois 
tivemos aqui uma sessão belíssima, bonita, em que 
os vigilantes de todo o País lotaram as galerias, lota-

ram o plenário, e acabei não almoçando, então vou 
falar meio devagar. Como tenho pressão alta, como 
tenho problema de tireóide, e por isto tomo aquele tal 
de Synthroid, espero que V. Exª tenha um pouco de 
tolerância com a minha fala.

Primeiro, eu queria homenagear todos os vigi-
lantes deste País, do mais simples ao da categoria 
mais organizada pela sua Federação, pela atividade 
que tivemos hoje pela manhã, que visa assegurar ao 
trabalhador vigilante o direito ao adicional de 30% de 
periculosidade e também o direito à aposentadoria 
especial. Um projeto é da Senadora Serys, outro é de 
minha autoria e outro é da Deputada Vanessa Gra-
ziottin. Cumprimento todos que aqui estiveram. Eu sei 
que levaram uma mensagem positiva, porque há con-
dições reais de esta Casa votar essa matéria antes do 
Dia Nacional dos Vigilantes, projeto de nossa autoria, 
que é 20 de junho.

Eu queria também, Sr. Presidente, dizer que mar-
camos para amanhã uma audiência pública na Comis-
são de Assuntos Sociais, às 14 horas, para discutir a 
Previdência e o direito das mulheres. Vamos lá reafir-
mar que não aceitamos o que o fator previdenciário 
faz, retirando quase 51% do benefício da mulher no 
ato da aposentadoria. Queremos avançar na aposen-
tadoria rural, queremos avançar na aposentadoria da 
mulher dona de casa – temos projeto neste sentido – 
e queremos também avançar, com certeza absoluta, 
no tema que interessa a todas as mulheres, que é o 
debate, que já suscitamos aqui, na Casa, no que tan-
ge à idade, porque alguns querem aumentar a idade 
para efeito de aposentadoria para as mulheres, do que 
nós discordamos.

Eu gostaria também de informar, Sr. Presidente, 
que, na próxima quarta-feira, nós teremos uma audi-
ência pública, às 10 horas, lá no Petrônio Portella, para 
discutir o Estatuto do Motorista. Entendemos, também, 
que o motorista tem que ter o direito à aposentadoria 
especial, tem direito à regulamentação da sua profis-
são, como também tem que ficar definida essa questão 
do tempo de direção e a carga horária. 

Quero, ainda, informar à Casa que vamos acom-
panhar, com todo o cuidado, a votação, que vai acon-
tecer amanhã, lá na Câmara dos Deputados, do rea-
juste dos aposentados e pensionistas baseado naquilo 
que nós estamos defendendo – um acordo aqui com 
os Senadores e com os Deputados –, de 80% do PIB, 
retroativo a 1º de janeiro. Há um grande entendimento 
nesse sentido envolvendo Senadores e Deputados, o 
que vai dar o correspondente a 70,71% Eu acho que 
esse percentual é o percentual do entendimento. 
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Quero dizer, também, que vamos trabalhar muito 
para que o Dia Nacional do Vigilante, que será celebra-
do no dia 20 de junho, se torne efetivamente lei. 

Quero, ainda, Sr. Presidente, dizer que estou 
encaminhando à Mesa... Eu tinha – digo que tinha 
porque ele faleceu –, um grande amigo, o Pastor Ho-
mero Severo Pinto, que nasceu em Sobradinho e, in-
felizmente, veio a falecer. Eu estou encaminhando à 
Mesa voto de pesar a ele e sua família, Sr. Presidente. 
Para tanto, eu gostaria que esse voto fosse enviado 
para o Dr. Mauro Souza, Assessor da Presidência da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na 
Rua Senhor dos Passos, 202, 5º andar, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. 

Também quero, Sr. Presidente, aproveitar este 
momento para falar um pouco de um projeto que foi 
aprovado na Câmara e que mexe com a vida e com 
as emoções, eu diria, de todo o povo brasileiro. Trata-
se de algo que muita gente não sabe bem o que é: a 
chamada alienação parental.

Ontem, dia 25 de abril foi o Dia Internacional da 
Conscientização sobre a Alienação Parental. Muita 
gente, como eu dizia, não tem claro, em linha gerais, 
o que é a alienação parental. É quando um dos pais 
ou dos detentores da guarda prejudica o estabeleci-
mento ou a manutenção de vínculos com as crianças 
ou adolescentes. Com os divórcios, vem, muitas vezes, 
a frustração, a dor da separação, e esses sentimen-
tos levam muitos pais a programarem os filhos contra 
aquele que não é o que tem a guarda da criança. Ou 
seja, o pai ou a mãe faz o filho ficar contra aquele que 
não está com a guarda da criança. 

Segundo psicólogos e juízes, vem ganhando 
uma expressão preocupante, chega a extremos como 
acusações infundadas de abuso sexual. As crianças 
acabam sendo vítimas dessa briga entre o pai e a mãe 
que se separam. 

Filhos, muitas vezes, ficam numa situação cons-
trangedora, principalmente quando são coagidos a 
odiar o pai ou a mãe pela influência daquele que é o 
senhor da guarda.

Segundo alguns, essa é apenas uma manifes-
tação da síndrome de alienação parental, uma psico-
patologia pouco conhecida da opinião pública, mas 
que, segundo psicólogos e juízes, vem aumentando 
nos casais divorciados, com sérias implicações para 
as crianças, principalmente.

Nos casos mais graves, essa patologia, associada 
à frustração da rejeição e à incapacidade de superar 
a dor sem recorrer à vingança... Infelizmente, o instru-
mento da vingança é usado nessa luta entre os pais que 
se separam – não em todos os casos, mas em muitos 

casos –, e a criança fica, como se fala, Senador, entre 
o mar e o rochedo, com acusações falsas.

Por isso, esse projeto foi aprovado por unanimi-
dade, e nós queremos vê-lo aprovado também aqui, 
no Senado.

Às vezes, como dizem os estudiosos, basta uma 
leve insinuação, assessorada por hábeis advogados, 
para instalar a dúvida num juiz e restringir, inclusive, 
a visita, principalmente com o tema da pedofilia, ago-
ra – tão importante, como é o trabalho que o Senado 
está fazendo.

Essa é uma das razões pelas quais um número 
crescente de especialistas tem defendido uma maior 
especialização dos magistrados que tratam com pro-
cessos de regulação do poder paternal.

Por isso, Sr. Presidente, esse fato é grave e me-
rece um carinho especial desta Casa. O fato de as 
crianças manipuladas não conhecerem a teoria da 
alienação parental não evita as marcas profundas 
que essa questão deixa sobre eles para toda a vida. 
Infelizmente, a criança é levada a odiar ou a rejeitar o 
pai ou a mãe que tanto amava devido a essas acusa-
ções infundadas. 

Já se sabe que a depressão crônica e a incapaci-
dade da adaptação social podem ser fardos a carregar 
por toda uma vida por essas crianças. De acordo com 
o presidente da Associação de Pais e Mães Separados 
(Apase), o Sr. Analdino Rodrigo Paulino Neto, pais se-
parados em conflito prejudicam os filhos desde a mais 
tenra idade. Ele afirma que:

Desde os dois, dois anos e meio, a crian-
ça começa a perceber o confronto que há en-
tre o casal. Isso vai afetando o crescimento da 
criança [ao longo dos anos da sua vida] (...) 
Elas perdem o interesse nas aulas, afastam-se 
dos coleguinhas, algumas fogem de casa, o 
que, em casos mais extremos e não raros, pode 
levá-las para drogas e exploração sexual.

Acredito, senhores e senhoras, que o que evita 
que tenhamos crianças expostas a essa situação é a 
consciência dos pais. Esse é o fator principal, porém 
nem sempre isso acontece. Os pais ou responsáveis 
que praticam a alienação nem sempre têm consciência 
do prejuízo que estão causando para as crianças. Tal-
vez, quando passarem a ter essa consciência, possa até 
ser muito tarde, pois a vida dos filhos já foi atingida.

Qualquer separação afeta tanto os filhos como 
o casal. Se entendemos que afeta os filhos e afeta o 
casal, não podemos deixar que a maioria da nossa 
gente não tenha um acompanhamento psicológico 
necessário, no caso de uma separação, tanto para os 
pais como para os filhos.
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O debate sobre esse tema precisa ser ampliado, 
tanto que as entidades Apase, SOS Papai e Mamãe, 
Pai Legal, Pais por Justiça e Participais enviaram pro-
posta ao Congresso Nacional, que foi aprovada na 
Câmara e veio para o Senado. O Deputado Regis de 
Oliveira foi quem apresentou o PLC nº 20, de 2010, 
que foi aprovado, por unanimidade, naquela Casa e 
veio para o Senado, onde sou o Relator da matéria. O 
projeto prevê que a Justiça possa determinar acom-
panhamento psicológico de pais e filhos e impor multa 
ao genitor que cause danos às crianças, no caso em 
que, por exemplo, ficar comprovado que um dos pais 
adotou uma condução contrária à do pai ou à da mãe 
que está com a guarda. Poderá daí o juiz impedir con-
tato em dia de visita e orientar funcionários para não 
deixarem o filho ter contato com os pais.

Isso tudo faz parte de denúncias que estão che-
gando ao Judiciário. E nós queremos, via legislação, 
resolver a situação, pelo menos em parte, já que muita 
coisa só com tratamento psicológico.

O PL nº 20/10 já foi aprovado na Câmara e eu 
o estou relatando na Comissão de Direitos Humanos. 
Vamos realizar uma audiência pública no Senado 
para aprofundar o assunto e levar o tema para a po-
pulação.

Não queremos, Sr. Presidente, passar para a 
Justiça a responsabilidade de educar. O que costumo 
dizer é que a lei é um dos meios que podemos utilizar 
para chamar atenção para determinadas questões. A 
lei faz com que as pessoas pensem melhor no que es-
tão fazendo. Prova disso são, por exemplo, o Estatuto 
do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 
Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e outro projeto que apresentei, “Cultura de paz 
nas escolas”.

Enfim, Sr. Presidente, este é o objetivo: que este 
debate que estamos trazendo à Casa sobre a ques-
tão da alienação parental chegue a toda a população 
para que pais separados entendam que o melhor para 
a criança é demonstrarem o respeito um pelo outro. 
Isso vai ajudar que a criança de hoje seja o jovem ou 
o adulto de amanhã com condições de ser vitorioso 
na vida e não fique com traumas devido à separação. 
Se aconteceu, é um fato, mas a criança não pode ser 
a grande prejudicada.

Ainda, Sr. Presidente, se me permitir nestes úl-
timos minutos, quero aqui dar um informe rápido à 
Casa de que cumpri uma agenda muito pesada no Rio 
Grande, mas o fiz com muita consciência.

Na sexta-feira passada, acompanhei a pré-can-
didata a Presidente da República Dilma Rousseff e o 
pré-candidato Tarso Genro num almoço-palestra em 

Caxias do Sul, minha cidade: Brasil Construindo o 
Futuro.

Também naquele mesmo dia, Sr. Presidente, par-
ticipei de um debate no escritório da Deputada Maria 
do Rosário, em Canoas, sobre os temas: crianças, 
adolescentes, direitos dos trabalhadores, dos aposen-
tados, dos carteiros, dos vigilantes, dos professores. 
São temas que tanto ela como eu trabalhamos aqui 
no Congresso.

Quero dizer também que, a convite do Prefeito 
Jairo Jorge, participei de um café da manhã no Park 
Hotel, avenida Getúlio Vargas, em Canoas, onde se 
fizeram presentes também o Deputado Federal Marco 
Maia e o pré-candidato estadual Nelsinho.

Participei também de um grande evento, em Porto 
Alegre, no sábado, acompanhando Dilma e também o 
pré-candidato Tarso, sobre o futuro do Brasil, onde a 
Ministra Dilma fez palestra.

Quero dizer que, também nesse mesmo sába-
do, participei de um debate na Unegro sobre o Esta-
tuto da Igualdade e Políticas Públicas de Combate ao 
Preconceito. 

No domingo, participei do aniversário da Banda 
Itinerante, dos 13 anos da banda. Fui lá dar um abra-
ço no presidente.

Na segunda-feira, estive em Porto Alegre e le-
vei um convite desta Casa para o Grupo RBS sobre o 
avanço e o risco do consumo do crack no Brasil, uma 
audiência pública que vamos realizar aqui no Senado, 
de iniciativa do Senador Botelho e da qual eu tive a 
alegria de participar junto. 

Depois, fui à Rádio Bandeirantes, onde participei 
do programa Band Repórter e dialoguei com o Nilton 
Cardoso sobre uma pauta de interesse do Rio Gran-
de e do Brasil. 

Quero dizer também que fui muito bem recebido, 
na terça, na Rádio ABC Grupo Sinos, onde participei 
do programa do Alejandro e, junto com ele, discutimos 
a conjuntura do Rio Grande e nacional; depois, fui re-
cebido pela direção do Grupo Sinos. 

Tive a alegria também de estar na Rede Pampa, 
com o Dr. Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente do gru-
po, a quem apresentei um balanço destes oito anos 
de trabalho; e depois ainda participei com ele de um 
debate na TV Pampa.

Estive também no Jornal do Comércio, jornalista 
Pedro Maciel, onde dialogamos muito sobre a conjun-
tura estadual e nacional.

Ainda no fim da tarde, estive com a Deputada 
Mariza Formolo, discutindo uma atividade em Caxias 
do Sul. 

Depois, fui à Rádio Bandeirantes, onde participei 
do programa BandNews, apresentado pelo meu amigo, 
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o jornalista Osíris Marins, pautando principalmente o 
eixo do que o Congresso está debatendo aqui sobre os 
três projetos dos aposentados: o de minha autoria, que 
o Senado aprovou e que está na Câmara; fim do fator 
previdenciário, reajuste integral, reposição de perdas 
e o Fundo Social do Pré-Sal, do qual sou relator na 
Comissão de Assuntos Sociais, onde mudo a redação 
que veio da Câmara. Porque a Câmara destinou, Sena-
dor Mozarildo, Senador Gilvam Borges, 5% do corres-
pondente ao fundo só para o combate à miséria. E eu 
quero 5% do fundo para a Previdência, para resgatar 
o direito dos aposentados e dos pensionistas. 

Aí, participei à noite, ainda, do aniversário do meu 
amigo Paulo Ferreira, um grande evento, com mais de 
4 mil pessoas.

Ainda na quarta-feira, participei de um debate 
sobre a organização do PT em Canoas, com o pre-
sidente Pazin, com os pré-candidatos Maria Eunice, 
Valdemir Estran e Emílio Neto. Depois, almocei com 
os policiais da 2ª DRM, Dia Nacional da Polícia Militar. 
Nesse evento, Sr. Presidente, falei da PEC nº 300, falei 
da importância de termos garantida a aposentadoria 
especial para todos aqueles que atuam na seguran-
ça pública, como também um piso unificado em nível 
nacional. Um grande evento. Parabéns! Inclusive o 
sobrenome do diretor da região lá é Paim. Senador 
Mozarildo, eu disse que é o trabalho mais tranquilo 
naquela reunião, porque o diretor Paim, quando usou 
a palavra, foi aplaudido de pé; e eu entrei depois na 
carona dele, falando do tema que ele destacou com 
muita força no seu pronunciamento, que são os inves-
timentos que ele vem conseguindo trazer para essa 
região do nosso Estado.

Quero dizer também que recebi a Comenda Guer-
reiro da Luz, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. 
Muito obrigado a todos que estavam lá. 

Depois, participei ainda de uma reunião com 
médicos e Missionário Dom Romulo Mariane sobre 
a ajuda humanitária a Moçambique. Aí falei para ele, 
para o Dom Rômulo, que uma sobrinha minha é vice-
reitora da Universidade de Moçambique. Disse que, 
se ele fizesse contato com ela, poderíamos conseguir 
que estagiários que estão lá na Universidade de Mo-
çambique possam ajudar o povo tão sofrido da África, 
nesse caso especificamente de Moçambique. Com isso, 
apontamos caminhos que possam ajudar o povo de 
Moçambique, com essa minha sobrinha, a Kátia Paim, 
que é vice-reitora da Universidade de Moçambique.

Na quinta-feira, estive na Rádio Garibaldi, no 
programa Comando Geral, quando fizemos um belo 
debate sobre o Cantando as Diferenças, com o tema 
Planeta Terra. 

Ainda participei, em Porto Alegre, na Rádio Sara 
Brasil, do programa do Kennidy, quando falamos dos 
nossos projetos e outros que estão tramitando aqui na 
Casa, onde a comunidade evangélica é ouvinte assídua 
do Kennidy. Parabéns, Kennidy pelo seu programa.

Quero dizer também que recebi, em Porto Alegre, 
o Geová Pereira, do Sindicam, de Cascavel, no Para-
ná, que foi lá para conversar comigo sobre o Estatuto 
dos Motoristas Autônomos. 

Depois, Sr. Presidente, ainda para concluir meu 
tempo, tive um debate sobre o Estatuto do Motoris-
ta Profissional, na sede da Força Sindical, quando 
o presidente daquela entidade, o Janta, organizou o 
debate.

Fui depois à Federação dos Vigilantes do Rio 
Grande do Sul, quando tivemos também um debate 
sobre a importância dos 30% de periculosidade, como 
também da aposentadoria especial, quando fomos re-
cebidos pelo Evandro.

Ainda no mesmo dia, almocei com o Deputado 
Fabiano Pereira e sua equipe, discutindo a divulgação 
do trabalho de ambos na região metropolitana. 

Às 15 horas, eu me reuni com os Procuradores 
do Ministério Público para discutir a questão dos qui-
lombos, lá em Bagé. 

Na sexta-feira, dia 23, estive na TV Pampa, num 
novo programa, onde dialoguei, num belíssimo progra-
ma, com Paulo Sérgio e o Burd, sobre as questões de 
caráter nacional.

Estive também, no mesmo dia, numa entrevista 
que lançou a universidade aberta, a Unilasale, onde 
farei a palestra de abertura.

Quero dizer que todos os debates foram no mais 
alto nível, tanto do Burd, quanto do Paulo Sérgio, na 
rádio, na tevê. 

Tive uma reunião também com uma comissão 
de religiosos, Diálogo Inter-Religioso, lá na João Pes-
soa. 

E fui paraninfo – acho que esse foi o momento 
mais forte – na formatura do Programa Jovem Apren-
diz, onde mais de cem jovens receberam o diploma – 
eu, que fui também um jovem aprendiz, ganhava meio 
salário mínimo, fiz meu curso técnico – e eles também 
recebiam, naquele momento, o diploma idêntico àquele 
que recebi há 45 anos. 

No sábado, dia 24, fiz a abertura do Congresso 
dos Metalúrgicos em Caxias do Sul, com o título “Um 
Projeto Nacional de Desenvolvimento – O futuro para 
quem trabalha”. Estive lá a convite do Presidente Assis, 
que também é pré-candidato a deputado. Estavam lá o 
Deputado Pepe Vargas, a Deputada Mariza Formolo, 
o Kalil Sehbe, que é candidato, e a Manuela D’ávila, 
que também é Deputada Federal.
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Depois fui para Garibaldi, almocei com o Prefeito 
Cirano e lançamos lá, numa bela atividade na praça o 
programa “Cantando as Diferenças”. Foi um momento 
muito bonito, estavam lá italianos, alemães, negros, 
brancos, enfim, homens e mulheres e cantamos lá mú-
sicas belíssimas, embalados pela cultura local, muito 
vinculada à origem daquele povo, que é principalmente 
oriundo da Itália. Mas estavam lá outros segmentos, 
foi um belo momento. 

Eu quero agradecer também ao Roberto Neli, 
Prefeito de Bento Gonçalves. Eu não consegui passar 
em Bento Gonçalves, foi impossível devido à agenda 
tão pesada, mas me comprometi que agora em maio e 
também em setembro eu volto a Bento Gonçalves.

Sr. Presidente, eu fiz esse balanço porque, como 
foi feriado na quarta-feira, aqui, em Brasília, eu justi-
fiquei a minha ausência na terça e na quinta e disse 
que eu estava fazendo uma jornada política em nome 
deste mandato aqui no Senado, no Rio Grande, e re-
solvi aqui prestar conta dessa atividade.

Eu só peço a V. Exª que considere na íntegra todas 
as sínteses que fiz aqui desses pronunciamentos. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, me permite antes... 
É que eu recebi, neste momento, Sr. Presidente, e eu 
tinha ainda um minuto, então eu peço a tolerância... 
Eu peço um minuto só.

Eu queria que V. Exª considerasse na íntegra o 
editorial do Diário Popular de Pelotas, que fala: “A ve-
lha luta dos inativos” e faz uma pequena homenagem 
a este Senador, que completou 60 anos agora em 
março. Ele fala aqui da importância, da coerência das 
minhas posições em relação aos direitos de todos os 
trabalhadores do Brasil, dos aposentados. 

E numa homenagem aos adolescentes e a nos-
sa juventude, que estão aqui nas galerias, de branco, 
meninos e meninas que com certeza estudando, es-
tudando muito, eles vão, quem sabe, ser, no futuro, os 
deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, 
governadores e – por que não dizer? – quem sabe es-
teja na galeria um daqueles que vai ser, um dia, presi-
dente da República, seja homem ou seja mulher. 

Uma salva de palmas a vocês. 
Parabéns a nossa juventude. (Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU DIS-
CURSO.

Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)

AGENDA DE 16 A 24 DE ABRIL DE 2010

12h
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
Pauta: Acompanhar a pré candidata Dilma Rous-

sef – Reunião almoço.
Palestra: “Brasil construindo o futuro”.
Local: Rua Ítalo Victor Bersani, 1134 – 95050-

520 – Caxias do Sul – RS – e o Pré Candidato Tarso 
Genro.

 19h
Inauguração do Escritório da Deputada Maria do 

Rosário Pauta: Projetos do Senador Local: Avenida 
Guilherme Shell, 3418 – em frente à estação, Fátima 
Canoas – RS.

7h30min
Café da Manhã no Canoas Park Hotel.
Pauta: Projetos do Senador Local: Canoas Park 

Hotel Avenida Getúlio Vargas, no 7421 Canoas – RS.
17 de Abril – Sábado

10h
Plenária com movimentos sociais e sindicais.
Pauta: Acompanhar a pré candidata Dilma Rouss-

sef. Local: Colégio Rosário – Praça Dom Sebastião, 
no 2 - Centro – Porto Alegre – RS.

15h30min
Congresso Extraordinário da UNEGRO.
Pauta: Estatuto da Igualdade Racial e conjuntura 

Política. Local: Sede da Fecosul - Rua dos Andradas, 
943 – 7o andar – Porto Alegre – RS.

18 de Abril – Domingo
14h

Aniversário da Banda Itinerante, 13 anos da Ban-
da Itinerante.

Local: Avenida Padre Cacique no 1559 – Porto 
Alegre – RS.

19 de Abril – Segunda-feira
16h

Grupo RBS. Dr. Nelson Sirotsky. Entrega de con-
vite para audiência pública, “O avanço e o risco do 
consumo de crack no Brasil”.

Local: Avenida Érico Veríssimo, no 400 - 6o andar 
– Porto Alegre – RS.

22h
Rádio Bandeirantes. Ao vivo. Programa Band Re-

pórter. Apresentação: Nilson Cardoso. Pauta: geral.
Local: R. Delfino Riet, no 183, Santo Antônio – 

Porto Alegre – RS.
20 de Abril – Terça-Feira

13h às 13h30min
Rádio ABC Grupo Sinos. Ao Vivo. Programa Ale-

jandro Malo Recebe. Apresentação: Alejandro.
Pauta: Geral.
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Local: Rua Jornal NH, no 99. Bairro Ideal. Novo 
Hamburgo - RS.

13h45min
Grupos Sinos (jornais NH, VS e Diário de Ca-

noas). 
Diretoria/Presidente do Grupo Sinos – Mário 

Alberto Gusmão. Entre do jornal Paim, oito anos de 
muito trabalho.

16h
Rede Pampa. Dr. Paulo Sérgio Pinto – vice-Pre-

sidente do grupo. Entrega do jornal.
Local: Rua Orfanotrófio, 711. Porto Alegre – 

RS.
17h

Jornal do Comércio. Jornalista Pedro Maciel.
Pauta: entrega do jornal. Endereço: Avenida João 

Pessoa, 1282. Porto Alegre – RS.
 18h

Reunião com a Deputada Mariza Formolo.
Pauta: Ato Público de Caxias.
Local: Avenida João Pessoa, 1923 – Porto Ale-

gre – RS.
 19h

Rádio BandNews. Ao vivo. 19h às 19h40min. 
Programa BandNews. 3a edição. Apresentação Osíris 
Marins. Pauta: geral. Local: R. Delfino Riet, 183, Santo 
Antônio – Porto Alegre – RS.

21h
Aniversário do Paulo Ferreira.
Local: Quadra da Império da Zona Norte Porto 

Alegre – RS.
21 de abril – quarta-feira

12h
Almoço com Policiais da 2a DRM Dia do Policial 

Militar.
Local: Massas Pavioli, Rua Bento Sírio, 941 – 

Canoas – RS.
14h30min

Semana de Ogum Comenda Guerreiro da Luz.
Local: Largo Glênio Peres – Em frente ao Mer-

cado Público – Porto Alegre – RS.
16h

Reunião com Médicos e Missionário Dom Rô-
mulo Mariane.

Pauta: Ajuda Humanitária em Moçambique
Local: Avenida João Pessoa, 1923 Porto Ale-

gre – RS.
22 de abril – quinta-feira

7h
Rádio Garibaldi – programa Comando Geral.
Pauta: Programa Cantando as Diferenças que será 

lançado no sábado, dia 24 de abril em Garibaldi.
Tema Planeta Terra.

7h40
Rádio Sara Brasil FM – Apresentador Kennedy.
Pauta: Projetos do Senador.

9h
Geová Pereira SINDICAM – CASCAVEL Pauta:
Tema: Relativo aos Motoristas Autônomos Local: 

Avenida João Pessoa – Porto Alegre – RS

Debate sobre o Estatuto do Motorista Profissional 
Local: Sede da Força Sindical – Porto Alegre – RS

Federação dos Vigilantes do Rio Grande do Sul 
Pauta: Reivindicação das categorias Local: Galeria 
Santa Catarina, 6º andar Porto Alegre – RS

Almoço com o Deputado Fabiano Pereira e equi-
pe Jornadas Local: Avenida João Pessoa, 1923 Porto 
Alegre – RS

Comissão de Procuradores do Ministério Públi-
co Pauta: Local: Avenida João Pessoa, 1923 Porto 
Alegre – RS

23 de Abril – Sexta-feira

TV PAMPA Gravação Local: Rua Orfanotrófio, 
711. Porto Alegre – RS 

Entrevista para Revista Senhor e Senhora Pau-
ta: Lançamento da UNIVERSIDADE ABERTA UNI-
LASALE

Local: Avenida João Pessoa, 1923 Porto/Ale-
gre – RS

Ao vivo, no estúdio da Rádio Pampa, Programa 
Espaço Pampa, Apresentação Armando Burd. Pauta: 
geral. Local: Rua Orfanatrófio, 711 – Bairro Alto Tere-
sópolis – Porto Alegre – RS

Reunião com a comissão de religiosos Pauta: Di-
álogo Interreligioso Local: Avenida João Pessoa, 1923 
Porto Alegre – RS

Paraninfo da Formatura do Programa Jovem 
Aprendiz 

Local: Churrascaria Zequinha – Avenida Assis 
Brasil, 1204 – Bairro Passo da Areia Porto Alegre – 
RS

24 de Abril – Sábado

Abertura do Congresso Nacional dos Metalúrgicos 
– Um projeto nacional de desenvolvimento – o futuro 
para quem trabalha Local: Hotel Samuara, Rodovia 
RS-122, nº 2505 – Caxias do Sul
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Almoço com o Prefeito de Garibalde, Visita de 
Cortesia.

Local: Restaurante do Clube 31 de outubro Rua 
Emigdio J. Ferreira, 20 – Garibaldi – RS

Lançamento e adesão ao Programa Cantando 
as Diferenças – Temática Planeta Terra.

Local: Praça Central Loureiro da Silva (Em fren-
te ao Clube 31 de outubro) Rua Presidente Vargas – 
Centro – Garibaldi – RS

15h

Atividade em Bento Gonçalves Idosos e Apo-

sentados.

Projetos do Senador Paulo Paim Local: Bento 

Gonçalves – RS

20h

Encontro com apoiadores (reservado) Conjuntura 

Nacional. Local: Avenida João Pessoa, 1923 – Porto 

Alegre – RS.
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REQUERIMENTO No, DE 2010

Nos termos do Art. 218, inciso VII do RISF, Re-
queiro voto de pesar pelo falecimento do Pastor Ho-
mero Severo Pinto.

O Pastor Homero Severo Pinto nasceu em So-
bradinho/RS, no dia 8 de julho de 1952, filho de Aris-
tides Antunes Pinto e Eulina Severo Pinto, ambos já 
falecidos. Casou com Denize Inez Volkart Pinto, a 24 
de julho de 1976. De sua união matrimonial nasceram 
Catarina, em 1979 e Mateus, em 1982.

O Pastor Homero ingressou na Faculdade de 
Teologia da Escola Superior de Teologia, em São Le-
opoldo/RS, em 1972. Concluiu o curso em 1977. A 
seguir foi enviado para a Paróquia de Igrejinha/RS, 
na qual iniciou sua atuação a 5 de fevereiro de 1978, 
permanecendo dez anos nesta Paróquia. Neste perí-
odo assumiu a função de Pastor Distrital do Distrito 
Eclesiástico Taquara em duas gestões e foi membro 
do Conselho Regional da 4a Região Eclesiástica. Foi 
ordenado para o ministério pastoral a 23 de setembro 
de 1984, na Comunidade de Igrejinha. Em 1988, trans-
feriu-se para a Paróquia do Portão/RS, na qual também 
atuou por dez anos. Foi cedido em tempo parcial para a 
Prefeitura Municipal de Portão, na qual ocupou durante 
três anos o cargo de Secretário de Educação. Neste 
período exerceu a função de Vice Pastor Regional da 
4a Região Eclesiástica. Foi o primeiro Pastor Sinodal 
do Sínodo Nordeste Gaúcho, exercendo esta função 
de 1o de janeiro de 1998 até 10 de dezembro de 2006. 
Foi Pastor 1o vice-Presidente da IECLB desde o dia 
20 de dezembro de 2002 até o presente momento. Foi 
membro do Conselho da Igreja da IECLB. Por indica-
ção e a pedido do Conselho da Igreja, integrou várias 

comissões, conselhos e grupos de trabalho, ao longo 
do exercício de seu ministério pastoral.

Desde 1º de fevereiro de 2007 assumiu a Coor-
denação de Missão Global, da IECLB. Nesta tarefa, o 
P. Homero mantinha estreito contato com obreiros e 
obreiras da IECLB que assumem atividades em igrejas 
e instituições do exterior. Era constante seu relaciona-
mento com igrejas parceiras da IECLB na ecumene. 
No último destes contatos, no mês de fevereiro, visitou 
a Igreja Luterana de Moçambique. Semanas após o 
retorno desta viagem, constatou-se que estava com 
malária cerebral. A situação de sua saúde se agravou 
a ponto de ser internado na UTI do Hospital da PUC a 
14 de março. Durante estes 40 dias de internação, as 
notícias que anunciavam sinais de recuperação, por 
menores que fossem, eram festejadas. Estas se alter-
navam com informações de que seu estado de saúde 
se debilitava, o que levava seus familiares, amigos, 
colegas de ministério e membros de comunidades a 
intensificar suas orações a Deus.

O P. Homero marcou muitas comunidades de 
obreiros e obreiras, no país e no exterior. As nume-
rosas mensagens que nestas últimas semanas foram 
enviadas a ele e a seus familiares atestam o quanto 
ele cativou pessoas, em sua atividade pastoral, em 
sua vida pessoal e na sua forma carinhosa de lidar 
com as pessoas.

Em carta datada de 2 de setembro de 1981, 
quando se inscrevia para o exame pró-ministério, o P. 
Homero saudava o então P. Presidente da IECLB com 
as palavras do Salmo 90.14, que dizem: “Sacia-nos de 
manhã com tua benignidade para que cantemos de 
júbilo e nos alegremos todos os nossos dias.” Quem 
conheceu o P. Homero e conviveu com ele certamente 
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foi tocado por sua alegria que provém da fé e que ele 
demonstrava todos os dias de sua vida. Rogamos que 
a fé na ressurreição fundamente e fortaleça nossa es-
perança em meio à dor da despedida e da saudade.

Para tanto gostaria que o presente voto fosse 
enviado para o P. Dr. Mauro B. de Souza, Assessor da 
Presidência da Igreja Evangélica de Confissão Lute-
rana no Brasil – IECLB, Rua Senhor dos Passos, 202, 
5º andar, CEP 90001-970, Porto Alegre-RS  – Sena-
dor Paulo Paim.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ontem, dia 25 de abril, foi o Dia Internacional 
da Conscientização sobre a alienação parental.

Mas, as pessoas podem estar se perguntando o 
que vem a ser isso? Em linhas gerais, é quando um 
dos pais (ou dos detentores da guarda) prejudica o 
estabelecimento ou a manutenção de vínculos com as 
crianças ou adolescentes.

Com os divórcios vem, muitas vezes, a frustração 
e dor da separação e esses sentimentos levam muitos 
pais a programarem os filhos contra o outro pai. 

O fenômeno, que segundo psicólogos e juízes 
vem ganhando uma expressão preocupante, chega a 
extremos como acusações infundadas de abuso sexual. 
As crianças são vítimas e os pais também. 

Filhos muitas vezes chantageiam o pai, por exem-
plo, baseados em exemplos de coação que vem so-
frendo pelas mães.

Esta é apenas uma manifestação da síndrome de 
alienação parental, uma psicopatologia pouco conheci-
da da opinião pública, mas que, segundo psicólogos e 
juízes, vem aumentando nos casais divorciados, com 
sérias implicações para as crianças e pais. 

Nos casos mais graves, esta patologia, associada 
à frustração da rejeição e à incapacidade de superar a 
dor sem recorrer à vingança, através dos filhos, chega 
mesmo a originar falsas acusações de abuso sexual, 
o que é bem mais frequente do que se pensa. 

Estima-se que, em cerca de metade dos divór-
cios problemáticos, há acusações ou insinuações de 
abuso sexual contra os pais.

Este tipo de acusação predomina quando os fi-
lhos são mais pequenos e, por isso, mais manipuláveis, 
sendo induzidos a confirmar a teoria das mães.

E, às vezes, basta uma leve insinuação, assesso-
rada por hábeis advogados, para instalar a dúvida num 
juiz e restringir as visitas, agora que o tema da pedofilia 
faz surgir um alarme social sem precedentes.

Essa é uma das razões pelas quais um número 
crescente de especialistas tem defendido uma maior 
especialização dos magistrados que tratam com pro-
cessos de regulação do poder paternal e o apetrecha-
mento dos tribunais com assessores em psicologia. 

Sr. Presidente, o fato de as crianças manipuladas 
não conhecerem a teoria da alienação parental, não 
evita as marcas profundas que ela vai deixar.

Infelizmente, a criança é levada a odiar e a rejeitar 
um pai que a ama e do qual necessita. O vínculo com 
o progenitor pode ficar destruído para sempre. 

Já se sabe que a depressão crônica e a incapaci-
dade de adaptação social podem ser fardos a carregar 
por toda uma vida.

De acordo com o Presidente da Associação de 
Pais e Mães separados, Apase, Analdino Rodrigues 
Paulino Neto, pais separados em conflito prejudicam os 
filhos desde a mais tenra idade. Ele afirma que “desde 
os dois, dois anos e meio a criança começa a perceber 
o confronto que há entre o casal. Isso vai afetando o 
crescimento da criança de diversas formas.

Elas perdem o interesse nas aulas, afastam-se 
de coleguinhas, algumas fogem de casa o que, em 
casos mais extremos e não raros, pode levá-las para 
drogas e exploração sexual”.

Acredito, Srªs e Srs. Senadores, que o que evita 
que tenhamos crianças expostas a essa situação é a 
consciência dos pais. Esse é o fator principal, porém, 
nem sempre isso acontece. Os pais ou responsáveis 
que praticam a alienação nem sempre têm consciên-
cia do que estão fazendo. Talvez quando passem a ter 
essa consciência pode já ser muito tarde, pois a vida 
dos filhos já terá sido atingida.

Qualquer separação afeta tanto os filhos quanto 
o casal. Por isso, não podemos deixar de lembrar que 
a maioria de nossa gente não tem condições finan-
ceiras de dar um acompanhamento psicológico para 
seus filhos em casos de separação, seja ela amigá-
vel ou não.

O debate sobre esse tema precisa ser ampliado. 
Tanto que as entidades Apase, SOS Papai e Mamãe, 
Papai Legal, Pais Por Justiça e Participais enviaram 
proposta de projeto sobre o tema para o Congresso 
Nacional. 

O Deputado Régis de Oliveira apresentou o PLC 
20/10 que visa inibir a alienação. Ele já foi aprovado na 
Câmara e agora tramita no Senado, onde o relator na 
Comissão de Direitos Humanos (CDH) é este Senador 
que vos fala. O projeto estimula a guarda compartilha-
da, o que anularia o excesso de poder unilateral.

O projeto prevê ainda que a Justiça possa deter-
minar acompanhamento psicológico de pais e filhos ou 
impor multa ao genitor que cause alienação parental.
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Isso em casos em que, por exemplo, ficar com-
provado que um dos pais proíbe ligações do filho para 
o pai ou a mãe que não tem a guarda; impede contato 
em dias de visita; orienta funcionários a não deixar o 
filho a ter contato com o ex-cônjuge; fazem denúncias 
falsas de agressão, ameaça, crimes contra a honra ou 
outros; agridem fisicamente o ex-cônjuge em locais 
não públicos e imediatamente se deslocam para locais 
públicos, para forjar um pedido socorro por terem sido 
agredidos. A Justiça poderá, inclusive, alterar a guarda 
da criança ou adolescente.

O PLC 20/10 já foi aprovado na Câmara e como 
Relator da matéria na Comissão de Direitos Huma-
nos desejo vê-lo aprovado nesta Casa o mais breve 
possível.

Nós vamos realizar uma audiência pública no 
Senado para aprofundar o assunto e para levar para 
a população informações acerca do tema. 

Não queremos passar para a Justiça a respon-
sabilidade de educar. O que costumo dizer é que a lei 
é um dos meios que podemos utilizar para chamar 
atenção para determinado ponto.

A Lei faz com que as pessoas pensem melhor 
no que estão fazendo. Prova disso são, por exemplo, 
o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

Hoje estamos pensando diferente sobre esses 
temas porque lá atrás alguém detectou o problema e 
brigou para que ele fosse reconhecido pelo Estado. 
Ou seja, o Estado tem de ser parceiro das pessoas na 
solução desse mal.

Os filhos não tem culpa se os pais não querem 
levar sua vida conjugal adiante. Já é difícil o suficiente 
para eles terem que lidar com essa realidade. Se os 
pais mantiverem um bom relacionamento, tudo ficará 
mais fácil para as crianças. 

Elas não podem ser usadas como instrumento 
de vingança. Crianças foram feitas para serem ama-
das e protegidas e nós podemos fazer a nossa parte 
nesse sentido, ao levarmos para a sociedade o deba-
te amplo sobre essa questão e ao aprovarmos esse 
importante projeto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senador Paim, quero ter a honra de deferir a 
solicitação de V. Exª, pois se tratar de uma homenagem 
merecida ao trabalho brilhante que faz nesta Casa.

Desejo também reiterar os meus cumprimentos 
aos alunos da Escola Municipal Severino Teotônio da 
Costa, da Cidade Ocidental de Goiás, às professoras 
e professores sejam bem-vindos, e espero que apro-
veitem esta sessão, que é uma sessão que não tem 
votação, é só uma sessão de debates, de exposição 

de ideias, porque as sessões de votações são às ter-
ças, quartas e quintas-feiras.

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges, 
do PMDB do Amapá.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e 
ouvintes da TV e Rádio Senado, nesse final de semana 
estive lá no Oiapoque, e no meu retorno tive a oportu-
nidade de fazer uma ampla reflexão sobre o Governo 
do Presidente Lula. Nós estávamos a fazer uma visita 
à Ponte Binacional, que integrará o Brasil e França, 
através da Guiana Francesa. Ali também estávamos 
a ver algumas ações do Governo Federal, a questão 
do Programa “Luz para Todos” e outras.

No meu retorno, como dizia, tive a oportunidade 
de fazer uma reflexão. E não constitui novidade que o 
Governo Lula caracterizou-se pela baixa inflação, re-
dução do desemprego e constantes recordes da ba-
lança comercial; promoveu incentivo às exportações, 
à diversificação dos investimentos feitos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
estimulou o microcrédito e ampliou os investimentos 
na agricultura familiar através do Programa Nacional 
da Agricultura Familiar, o Pronaf.

Na gestão do Presidente Lula, ocorreram em 2005 
o recorde na produção da indústria automobilística e 
o maior crescimento real do salário mínimo, resultan-
do na recuperação do poder de compra de grande 
parte da população. Também houve o fortalecimento 
da Petrobras, que culminou com o renascimento da 
indústria naval brasileira, que em 2009 passou a ser 
a sexta maior do mundo. E nos acena com o revolu-
cionário Pré-Sal.

Neste Governo, o salário mínimo passou, em 8 
anos, de 200 para 510 reais (logo, teve um aumento 
de 150%). O nível de desemprego registrou queda, 
baixando de uma taxa de 12% em 2003, para 9% 
em 2007. O Produto Interno Bruto (PIB) registrou ex-
pansão média de 3,55% ao ano, entre 2002 e 2009, 
segundo estudo do economista Reinaldo Gonçalves, 
professor da respeitada Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

Em 2010, o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), o braço direito do 
Banco Mundial, afirmou que o País sofreu mudanças 
“fantásticas” na redução da pobreza e na distribuição 
de renda. Segundo a entidade, apesar da desigualdade 
social brasileira ainda ser elevada, conseguiu-se dimi-
nuir a taxa de pobreza de 40% em 1990 para 9,1% em 
2006. Isso mesmo: de 40% para menos de 10%.

Na avaliação do Banco Mundial, por exemplo, os 
motivos para a redução da pobreza, no Brasil, foram a 
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inflação baixa e programas de transferência de renda, 
como o Bolsa-Família.

O Programa Bolsa-Família não é um programa 
de esmola oficial, como quiseram fazer crer alguns 
adversários do Governo. Muito ao contrário. O Bolsa-
Família é um programa de transferência de renda com 
condicionalidades, criado pelo Governo Lula, em 2003, 
para integrar e unificar ao Fome Zero os antigos pro-
gramas criados no Governo FHC: o “Bolsa Escola”, o 
“Auxílio Gás” e o “Cartão Alimentação”.

O Bolsa-Família é tecnicamente chamado de 
mecanismo condicional de transferência de recursos. 
Consiste na ajuda financeira às famílias pobres, defi-
nidas como aquelas que possuem renda per capita de 
R$70,01 até R$140,00 e extremamente pobres, com 
renda per capita até R$70,00. A contrapartida que o 
programa exige é que as famílias beneficiadas mante-
nham seus filhos ou dependentes, com frequência, na 
escola e vacinados. O Programa visa reduzir a pobre-
za a curto e a longo prazo através de transferências 
condicionadas de capital, o que, por sua vez, visa a 
quebrar o círculo gerencial da pobreza de geração a 
geração.

É considerado um dos principais programas de 
combate à pobreza do mundo, tendo sido nomeado 
como um esquema antipobreza inventado na América 
Latina que está ganhando adeptos mundo afora. E não 
sou eu que digo isso. Quem classifica assim o Bolsa-
Família é o conceituado jornal britânico The Econo-
mist. Ainda de acordo com a publicação, os governos 
de todo o mundo estão de olho no Programa. O jornal 
francês Le Monde reporta: “O Programa Bolsa-Família 
amplia, sobretudo, o acesso à educação, a qual repre-
senta a melhor arma no Brasil ou em qualquer lugar 
do planeta contra a pobreza”.

Antes da explosão da crise mundial, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no fim de 2008, o Brasil 
passou pela mais longa expansão econômica dos úl-
timos 30 anos. Entre junho de 2003 e julho de 2008, 
quando alcançou o auge da expansão, o País cresceu 
por 61 meses consecutivos. Também não sou eu quem 
diz. O levantamento foi realizado pelo Comitê de Data-
ção de Ciclos Econômicos (Codace), da conceituada 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na área econômica, a gestão do Governo Lula 
é caracterizada pela estabilidade econômica e uma 
balança comercial superavitária. A dívida externa teve 
uma queda de 168 bilhões de reais, e pagamos o que 
devíamos ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Durante o Governo Lula, houve incremento na 
geração de empregos. Segundo o IBGE, de 2003 a 
2006, a taxa de desemprego caiu e o número de pes-
soas contratadas com carteira assinada cresceu mais 

e 985 mil, enquanto o total de emprego sem carteira 
assinada diminuiu 3,1% Já o total de pessoas ocupa-
das cresceu 8,6% no período de 2003 a 2006.

Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no 
dia 17 de dezembro de 2006, mostrou que Lula era 
apontado espontaneamente por 35% dos entrevista-
dos como o melhor Presidente que o Brasil já havia 
tido. Lula obtinha, ainda, a maior taxa de aprovação 
de um Presidente brasileiro ao final do mandato cap-
tada pelo instituto: 52% consideravam seu Governo 
ótimo ou bom.

Em 2008, o Governo Lula obteve, então, recorde 
de aprovação de um Presidente: 55% afirmavam ser um 
Governo ótimo ou bom, isso em março de 2008. Mas, 
em 2009, a aprovação do Governo Lula pulou para a 
casa dos 72%. E ficou praticamente estável, no início 
de 2010, com um pequeno aumento, indo para 73% de 
aprovação, de acordo com a pesquisa Datafolha.

Dois meses depois, em março de 2010, ou seja, 
no mês passado, pesquisa Datafolha publicada no 
jornal Folha de S.Paulo constatou que a popularidade 
de Lula atingiu seu maior percentual, sendo também 
a melhor popularidade entre todos os Presidentes bra-
sileiros: 76% dos pesquisados apontaram o Governo 
Lula como ótimo ou bom.

Lula lançou o Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC. Serão investidos mais de um trilhão 
de reais em obras nos próximos 5 anos. Enquanto a 
programação do PAC-1 recém passou da metade, o 
PAC-2 vem com muito mais projetos, principalmente 
para as áreas de habitação e saneamento, duas das 
maiores deficiências do Brasil. Os brasileiros festejam. 
E festejam com razão.

Mesmo que não atinjam todos os seus objetivos, 
mesmo que não cheguem a 100% do projetado, os 
dois programas do PAC já terão dado uma nova cara 
ao Brasil. Veja-se, apenas como um exemplo, o Pro-
grama Luz para Todos.

O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia elétrica, o Luz Para Todos, 
iniciado pelo Governo Lula em 2004, com o objetivo 
de levar energia elétrica a toda a população do meio 
rural brasileiro, não é importante apenas pelo que 
significa como redenção para a população mais po-
bre que vive afastada dos centros urbanos. É um pro-
grama que, ao levar energia elétrica ao rincões mais 
distantes do nosso País, leva também, junto com ela, 
o desenvolvimento econômico e social, porque, como 
se sabe, energia elétrica é fundamental elemento in-
dutor do progresso.

E a verdade é que não se tem notícia de progra-
mas nem perto do gigantismo do PAC 1 e do PAC 2 
para melhorar o Brasil.
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Pode-se até não gostar de Lula, do PT e de seu 
jeito de governar. Gostar ou não gostar, afinal, faz parte 
do jogo democrático. Mas é impossível não reconhecer 
que o Governo Lula mudou a cara do Brasil e a auto-
estima do povo brasileiro.

Sr. Presidente, sabemos que tudo isso é uma so-
matória de esforços. A realidade de um bom governo 
se dá na sua equipe e na sua base de sustentação. 
Sem dúvida, o grande programa democrático em que 
se vislumbra esse novo pleito estará pautado em um 
projeto já bem exposto, já bem costurado e já também 
testado pelos 8 anos do Governo Lula.

Ao Presidente Lula não poderíamos deixar de 
dizer: Presidente, continue firme, com toda a sua dis-
posição e coragem política e administrativa. Fiquei fe-
liz em saber que Vossa Excelência está com o desejo 
renovado, reoxigenado. Vossa Excelência tem sido um 
exemplo, quando se dizia que o trabalhador, o torneiro 
mecânico, esse homem do gigantismo do líder autêntico 
não conseguiria passar do primeiro ano de Governo. 
Vossa Excelência mostrou a sua competência política e 
administrativa e costurou e estruturou a sua base com 
todos os partidos políticos que representam todas as 
vertentes do País, em toda a sua plenitude.

E assim deverá concluir seu Governo, com muita 
galhardia, com muito reconhecimento. Não sou eu, este 
tribuno, representante lá do Extremo Norte do querido 
Estado do Amapá que diz, são as pesquisas. E esse 
reconhecimento, sem dúvida, será o motivo de grande 
avaliação por parte do povo brasileiro.

Há quem diga que o Presidente Lula não transfere 
votos. Pode ser. Mas há quem afirme que o Presidente 
Lula é bom de campanha e sabe vencer eleições. Isso 
há de se convir que toda a sua equipe competente se 
estrutura para mais este pleito.

Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de tecer 
as minhas considerações. Quando vim do Amapá, lá 
do Oiapoque, estive por duas vezes juntamente com 
o Presidente Sarney, e nós recebemos lá o Presiden-
te Chirac, com o Presidente Fernando Henrique, e re-
cebemos também, recentemente, por duas vezes, o 
Presidente Lula e o Presidente da França, Sarkozy. E 
ali eu pensava na popularidade do Presidente quando 
ele desceu no Oiapoque – não faz tanto tempo, um ano 
e meio –, foi às ruas, cumprimentou aquela multidão 
que estava ali, da cidade do Oiapoque. Eu, realmen-
te, fiquei admirando a performance do Presidente Lula 
e o porquê de tanto carisma e de tanto talento e de 
tanta liderança.

Agora estamos vendo o Amapá, lá no Extremo 
Norte, lá no Oiapoque, o Portal da Amazônia, pensando 
já no aeroporto internacional, porque a ponte binacio-

nal já está sendo construída e vamos inaugurá-la em 
dezembro – estamos fazendo toda a infraestrutura.

Estimamos que, com essa ponta conectada com 
o Continente Europeu, por meio da Guiana Francesa, 
dentro de 30 anos nós teremos 20 milhões de turistas 
chegando à Amazônia. E lá nós temos tudo: temos a 
Pororoca, temos o grande rio Amazonas, que banha a 
nossa cidade, a nossa capital, Macapá; temos o equi-
nócio, temos o segundo maior pantanal do mundo, e a 
nossa floresta é a mais preservada. Então, realmente, 
não tenho dúvida de que todas essas ações que estão 
sendo efetivadas no Extremo Norte do País trarão uma 
linha de desenvolvimento.

Senhor Presidente, estou aqui na tribuna fazendo 
esse reconhecimento do Governo de Vossa Excelência 
em agradecimento não só ao que tem sido feito pelo 
País, mas também, prioritariamente, pelo Estado do 
Amapá.

Até dezembro, R$150 milhões serão investidos 
na segunda etapa do Programa Luz Para Todos em 
áreas praticamente impossíveis, do ponto de vista eco-
nômico, de serem atingidas, em áreas muito distantes, 
como Bailique, como áreas indígenas. Era impensável 
chegar um bico de luz, a energia lá. Nós não tínhamos 
perspectivas. E esse Programa, sem dúvida, trouxe 
essa possibilidade.

Quando vejo todas as obras sendo estruturadas 
no Amapá, não poderíamos, nesta tarde, Presidente 
Lula, deixar de parabenizá-lo e de fazer uma pequena 
avaliação do Governo de V. Exª, desejando-lhe muito 
sucesso nessa grande empreitada que V. Exª lidera 
agora neste novo pleito. É claro que estaremos juntos 
e irmanados. Confirmada a candidatura de Dilma Rous-
seff, o PMDB deverá estar junto nessa nova batalha. E 
estaremos lá, aguardando o dia em que V. Exª chegar 
com sua candidata. Não falta muito tempo – já estamos 
à porta da eleição – para podermos fazer uma grande 
recepção a V. Exª e a nossa candidata à Presidência.

Mas, agora, vamos ao que mais interessa – di-
nheiro na conta:

Ordem Bancária nº OB 801875, Banco do Brasil, 
valor liberado: R$149.625,00 – construção da Praça da 
Cidadania, Prefeitura de Santana – Nogueira, dinheiro 
na conta já depositado; Prefeitura Municipal de Porto 
Grande – Bessa, dinheiro na conta, Prefeito: Agência 
Banco do Brasil, Ordem Bancária nº 802062, valor: 
R$146.907,52, construção do centro comunitário no 
Campo Verde, Porto Grande, dinheiro na conta, comu-
nidade de Campo Verde; Prefeitura Municipal de Maca-
pá – Prefeito Roberto, dinheiro na conta já depositado: 
R$635.201,82, construção de 46 casas e demais obras 
de infraestrutura urbana na Vila de Macajá, Bairro de 
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Santa Inês. O dinheiro já está na conta. Aí é Caixa 
Econômica, agência 0658, conta 66471347.

Sr. Presidente, só um pouquinho de paciência, 
porque são notícias alvissareiras lá para onde começa 
a vida, que é no Município.

Dinheiro na conta, Nogueira, Prefeitura Municipal 
de Santana. Caixa Econômica, agência 3102, conta 
66470086. Valor liberado: R$690.900,00 (seiscentos 
e noventa mil e novecentos reais). Ações de infraes-
trutura urbana. Um bom recurso.

Prefeitura de Santana, Nogueira. Ordem ban-
cária 801358. Ministério da Defesa manda recursos: 
R$768.082,17. É um bom recurso. É para a construção 
de uma praça de esportes e lazer no bairro Fonte Nova. 
O Ministério da Defesa já depositou o dinheiro.

Faltam só seis, meu Presidente. Só um minutinho, 
porque é muito importante para o meu Estado. Já fala-
mos de teoria geral, mas isto aqui é o mais importante. 
Isso alegra muito o coração das cidades que compõem 
o nosso querido Estado do Amapá.

Agora é de novo o Ministério das Cidades man-
dando dinheiro. Banco, Caixa Econômica Federal, 
agência 3102, conta 66470094. O valor liberado é 
R$790.080,00. Ações de infraestrutura urbana. O di-
nheiro já está na conta.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª manifesta-se 
escalando o microfone da bancada e tenta me pedir 
um aparte. Se resolver o problema técnico agora, V. 
Exª tem o aparte; senão, darei a posteriori.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu queria 
pedir um favor a V. Exª: eu estou tão impressionado 
com esse volume de obras que V. Exª está anuncian-
do que, se não fosse cansativo, eu gostaria que V. Exª 
pudesse repetir esses valores. Eu estou somando aqui 
para parabenizá-lo, mas eu queria parabenizá-lo com 
o total. Eu me perdi! V. Exª poderia começar?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Está 
bom! Eu vou continuar, porque não é só hoje; vai ter 
amanhã, depois de amanhã. Depois, eu vou passar o 
total das prefeituras, porque eu tenho que pegar uma 
máquina para calcular. Mas, enquanto isso, V. Exª tem 
o número da conta do banco.

Mas eu já estarei aí com V. Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu queria 

a soma!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Eu 

vou-lhe dar a soma!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agradeço!
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Esta 

aqui, Senador Heráclito, são mais R$790.080,00 (sete-
centos e noventa mil e oitenta reais). Conta: 66470094; 
Agência: 3102. Ordem bancária: 800727.

Sabe para quê novamente? Para infraestrutu-
ra. De novo para a cidade de Santana, Município de 
Santana.

Vá conferindo aí.
De novo, outra ordem bancária, de novo para 

Santana. Agora é Caixa Econômica. E aí é a eficiên-
cia do prefeito na captação de recursos e a ação da 
bancada federal, por meio dos seus Senadores e De-
putados Federais, que alocam as emendas individuais 
a...Olha aí de novo! Olha aí, Heráclito, esta aí: Caixa 
Econômica, ordem bancária: 2010800128. Sabe quan-
to? R$800.000,00 (oitocentos mil reais). Sabe para 
quê? Estruturação de rede de serviços da atenção 
básica de saúde.

Quem está remetendo os recursos é...

(Interrupção do som.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...o 
Ministério da Saúde. OK!

Olha aí, Heráclito, esta outra novamente. Esta 
é Macapá, Município de Macapá: ordem bancária: 
800032. Dinheiro já depositado na conta. Caixa Eco-
nômica é o banco. É o Ministério da Saúde que está 
remetendo esse recurso. A agência é a 0658, anota aí! 
A conta onde foi depositado o dinheiro é 66471932. E 
o valor liberado: R$900.000,00 (novecentos mil reais), 
para Macapá.

Para quê? O objeto: estruturação da rede de ser-
viços de atenção básica de saúde.

Agora, de novo, para Macapá. O dinheiro está na 
conta! Dinheiro na conta novamente: a ordem bancá-
ria é 800698. Caixa Econômica. Agência: 0658. Con-
ta onde foi depositado o dinheiro: 66471495. O valor: 
R$987.600,00 (novecentos e oitenta e sete mil e seis-
centos reais).

O objeto. Olha, Macapá de novo: ações de infra-
estrutura urbana.

Agora, V. Exª está entendendo por que eu apoio 
tanto o Presidente Lula, por causa da ação do Governo 
Federal, que é muito importante no Amapá. Isso é um 
esforço conjunto. Incluem-se o Senador José Sarney, 
o Senador Papaléo, os Deputados Federais Evandro 
Milhomem, Jurandil Juarez, Davi Al-columbre, Dalva, 
Fátima, Lucenira e Janete. Somos uma bancada muito 
unida, e aí atuamos nos Ministérios.

Faltam só três, Presidente.
Município de Macapá, novamente. Valor libera-

do – olha essa aí, Heráclito: R$1.831.143,97, para 
Macapá. O valor para a construção também de casas 
e demais obras de infra-estrutura na Vila. Esse recur-
so já está depositado na agência, o banco é a Caixa 
Econômica.

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL434



16424 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

Prefeitura Municipal – essa é outra Prefeitura – de 
Laranjal do Jarí. Olha o tanto de recurso que foi depo-
sitado na conta. Essa é uma emenda do Presidente 
José Sarney...

(Interrupção do som)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Olha aí 
o valor liberado, Heráclito. O valor é R$ 3.882.215,29, 
para a construção da ponte sobre o rio Jari. Essa ponte 
já estava sendo construída há algum tempo. Ela estava 
paralisada e, agora, estamos retomando. A conta é a 
60001748, Agência 0658.

E para finalizar hoje, para não ficar muito can-
sativo, vou anunciar para Porto Grande agora. O valor 
enviado para Porto Grande, que é um município bem 
próximo a Macapá, é R$587.628,89, Heráclito. Urbani-
zação do complexo beira-rio, com construção de pas-
seios públicos e quiosques; agência nº 3990, conta nº 
12186-x. Quem está mandando recursos é o Ministério 
da Defesa, e a agência lá é o Banco do Brasil.

Como são muitos os recursos, e eu estava via-
jando, não vou mais tomar o tempo, mas, a partir de 
amanhã, vou também anunciar pois os outros municí-
pios estão esperando. E vou lhe passar isso para ver 
como a bancada federal trabalha e como o Governo 
Federal do Presidente Lula, também com seus minis-
tros, atuam. E isso não ocorre só no Amapá, mas em 
todo o Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra neste instante ao Senador 
Heráclito Fortes, do Democratas do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Senador 
Mozarildo Cavalcanti, quero dizer a V. Exª que vi aqui, 
de corpo presente, o discurso feito pelo Senador Gil-
vam Boges. Mas quero dizer a ele que essas liberações 
não ocorrem no Brasil inteiro, não.

Senador Gilvan, V. Exª anunciou agora aproxima-
damente 15 milhões de reais, só hoje, na conta. Di-
nheiro na conta. Tem para amanhã, tem para depois... 
Eu louvo a bancada, o prestígio que a bancada tem, a 
influência do Presidente Sarney. Mas V. Exª reforça o 
argumento da minha decepção com o Presidente Lula 
com relação ao Piauí. Porque lá nós tínhamos uma 
situação interessante: o Presidente da República e o 
Governador do Estado são do mesmo partido, mas nós 
não temos isso. Ao contrário, nós temos lá cerca de 100 
obras paralisadas, umas prometidas pelo Governador 
de maneira irresponsável em período eleitoreiro, com 
licitações de arranjo, e tudo parado. O Senador Gil-

van vem e faz esse anúncio. Evidentemente que com 
isso tem razão de sobra para defender o Presidente 
Lula pelo que ele fez no Amapá. E nós temos razões 
de sobra para protestar pela péssima atenção que o 
Presidente Lula deu ao Piauí durante esses sete anos 
e pouco de governo. Pode ser que Roraima tenha al-
guém de tanto prestígio, Senador Mozarildo, que te-
nha conseguido esse volume de obras. Mas se nós 
examinarmos, e eu queria, é até bom, isso estimula, 
nós deveríamos fazer um levantamento e parabenizar 
o Amapá. O Amapá merece exatamente isso. Eu vejo 
V. Exª, já vi outros Senadores do Amapá fazerem esse 
tipo de anúncio. 

Eu queria que V. Exª me desfizesse uma curio-
sidade: a soma de recursos dessas ordens que V. Exª 
tem nos últimos 12 meses. Porque, pelo volume, devem 
ser valores acima de R$200 milhões. É muita coisa. Eu 
parabenizo V. Exª. Pode trazer amanhã, se for o caso. 
Eu estou fazendo isso, sei a luta, o esforço de V. Exª 
pelo Estado e quero dizer que fico feliz. Agora, fico triste 
porque isso não acontece no Estado do Piauí. 

O Estado do Piauí está muito é com dívida. O 
problema nosso lá é corrupção, é aluguel de veícu-
los. Agora o escândalo. O Governador novo que as-
sumiu, o pessoal do PT pensou que ia mandar nele. 
Mas ele sentou na cadeira – e já há o velho ditado 
popular que diz que “ninguém governa governador” 
– e já começa a fazer alguns ajustes na sua equipe 
administrativa e tomar algumas providências – inclu-
sive elogiosas – como acabar com a farra de aluguel 
de carros, Senador Mozarildo. O Piauí estava pagan-
do R$5 milhões a locadoras por mês – de aluguel de 
carros – e olha que não era qualquer carro, não; car-
ro com motor mil, não; eram caminhonetes a diesel. 
Uma coisa incrível. 

Portanto, vejo V. Exª, fico muito feliz, parabenizo 
não só V. Exª, mas também toda a Bancada do Amapá. 
Sei que fora isso há essa obra grandiosa do aeroporto 
de Macapá, que está em fase de construção, é uma 
obra fundamental porque o aeroporto de lá, estrategi-
camente, é internacional. E essa ponte, eu estive na 
Guiana no ano passado, vi a dificuldade, o problema 
da ponte e vi a importância. 

No Piauí, também nós temos a ponte ligando 
Luzilândia ao Maranhão; nós temos a Ponte de Santa 
Filomena, ligando ao Alto Parnaíba; Luzilândia a São 
Bernardo, temos a Ponte de Uruçuí, tudo obra come-
çada. Como Deputado Federal, eu iniciei a constru-
ção de uma ponte em Beneditino, ligando Teresina a 
Beneditino, a Ponte da Gameleira, que está lá, obra 
parada. E nós não vemos isso. Faço esse registro e 
louvo V. Exª.
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Agora, faça-me ter orgulho do trabalho de vocês 
e ter inveja do Piauí, mas inveja pela incompetência 
de um Governador que passou sete anos e meio ar-
rotando prestígio com o Presidente da República, di-
zendo que tinha prestígio, que tinha intimidade e não 
usou isso, Senador Mozarildo, para nenhum benefício 
ao Estado do Piauí. É lamentável.

Na realidade, o objetivo do meu pronunciamen-
to hoje aqui é para registrar um ato político do qual 
participei ontem na cidade de Campo Maior. Campo 
Maior, Senador Mozarildo, fica a oitenta quilômetros 
de Teresina, é uma cidade com a qual tenho uma afi-
nidade muito grande; meu pai foi fiscal de renda em 
Campo Maior por muitos anos; eu tive um irmão que 
trabalhou no Banco do Brasil; tem filhos nascidos em 
Campo Maior; e eu, quando jovem, garoto, passava as 
minhas férias e fiz grandes amizades lá. Sinto-me um 
campo-maiorense, sou um cidadão de Campo Maior. 
O ex-Prefeito de Teresina, nosso candidato a gover-
nador, Sílvio Mendes, é também de Campo Maior, tem 
ligação com Campo Maior, nós somos contemporâne-
os naquela cidade. 

Tivemos oportunidade de participar ontem de 
uma reunião política na casa do Prefeito Joãozinho 
Félix, que é uma liderança incontestável não só lá 
como na região também. É uma família interessante 
de nove irmãos. Um é Deputado Estadual. Chama-se 
Antônio Félix, é presidente do PPS no Piauí. O outro 
é empresário de grande sucesso. As outras irmãs e 
os outros irmãos ajudam a família, que é unida. Tra-
balham por um objetivo comum, que é exatamente o 
bem-estar da cidade. Joãozinho, antes de ser Prefeito 
de Campo Maior, foi Prefeito de Jatobá, e fez uma ad-
ministração tão extraordinária que se elegeu Prefeito 
de Campo Maior. 

Esse encontro ontem na casa dele, com a minha 
presença, com a presença de Sílvio Mendes e com a 
presença do Mão Santa, que chegou um pouco atra-
sado, porque tinha compromissos no sul do Estado, 
reuniu lideranças de 26 Municípios da região, todos 
que seguem a liderança de João Félix, principalmente 
hoje a liderança do seu irmão que é Deputado Esta-
dual. Nós pudemos ver e ouvir a ansiedade e o desejo 
de mudança de todo aquele pessoal.

Imagine, Senador Gilvan, foram mais de 30 pro-
nunciamentos. Foram pronunciamentos curtos, uma 
coisa bem organizada em que cada um falava por 
três a quatro minutos, mas todos queriam mostrar 
ao candidato a governador do Piauí os problemas do 
seu Município e o que esperavam de cada um deles. 
Eu saí de lá profundamente encantado com o que vi. 
Tive oportunidade de rever velhos amigos, lideranças 
políticas. Tive um prazer singular ao rever um querido 

amigo Antônio Manoel Castelo Branco, que esteve do-
ente, passou por um problema de saúde muito grave; 
ele se restabelece aos poucos e, creio, participou do 
primeiro encontro depois desse agravamento da sua 
situação de saúde. Vereador da cidade, é uma pessoa 
muito querida lá. 

Portanto, eu não quero citar nomes. Eu não que-
ro citar os municípios para não cometer nenhuma in-
justiça. Foram mais de 25 municípios – 27, se não me 
engano, e a gente termina esquecendo. Eu só quero 
é me congratular com todos aqueles homens que se 
dirigiram para a residência particular do Prefeito, Joã-
zinho Félix. 

Quero também, com muito carinho, fazer um 
registro muito especial à sua mãe, D. Mariana, que é 
uma liderança natural, liderança de mãe, de chefe de 
família e que acompanha aquilo tudo com muito or-
gulho, orgulho de ter tido na vida a oportunidade não 
somente de encaminhar os filhos, mas de vê-los todos 
fazerem sucesso em suas atividades. 

Tive também a oportunidade de reencontrar lá 
outra figura extraordinária que é o Prof. Raimundo 
Nonato Monteiro de Santana. Foi Prefeito muito jovem 
de Campo Maior, com 21 anos mais ou menos. De-
pois ocupou cargos importantes no Estado do Piauí. 
Veio para Brasília, foi Professor da UnB, foi Diretor 
da UnB. E, hoje, aos quase 90 anos ou aos 90 anos, 
participa, faz pronunciamento. Tivemos também a 
presença do ex-Senador e ex-Governador do Piauí, 
Freitas Neto. 

Portanto, quero fazer este registro, porque foi 
muito positivo. E a gente vê, Senador Gilvam, aquele 
povo se movimentando, aquele povo dando sua cota 
pessoal de sacrifício para enfrentar as próximas elei-
ções com a convicção de que vão lutar e de que que-
rem o melhor para o Estado do Piauí.

Faço, portanto, este registro e quero dizer que 
Campo Maior está de parabéns pelo Prefeito que 
tem, pela Liderança que possui. E os municípios que 
ontem participaram também recebam meu abraço e 
meus cumprimentos por terem lideranças firmes, que 
não se abatem, não se deixam levar por poder de ne-
nhuma natureza: seja pressão, seja poder econômico, 
mas que lutam, de maneira brava e de maneira deter-
minada, pelo futuro do Piauí, que é tudo isso que nós 
queremos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre-

sente sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:
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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-
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 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. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
04-2010) 

4  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que 
cria o Fundo Social - FS; dispõe sobre sua 
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Sociais; 

– de Educação, Cultura e Esporte; 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Serviços de Infraestrutura; e 

– de Assuntos Econômicos. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010

Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que au-
toriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que 
dispõe sobre a exploração e a produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos sob o regime de partilha 
de produção, em áreas do pré-sal e em áre-
as estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências. (Exploração e produção de pe-
tróleo; competências do CNPE, da ANP e do 
Ministério de Minas e Energia; casos de con-
tratação direta e de licitação para exploração 
de petróleo; contratos de partilha de produção; 
rateio das rendas governamentais no regime 
de partilha de produção (royalties); comercia-
lização do petróleo.) 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

7 
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. 

8  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2010. 

9  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o se-
gundo trimestre de 2010. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 
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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

12 
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. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

14 
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. 

15 
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. 

16 
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. 

17 
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 

439ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16429 

§ 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. 

18  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

19  
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. 

20 
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. 

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

22 
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. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

24 
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. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

26 
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. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

28 
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. 

29 
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. 
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30  
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. 

31 
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. 

32 
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. 

33 
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. 

34 
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. 

35 
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. 

36 
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. 

37 
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 
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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, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ. 

38 
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: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009). 

39 
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. 

40 
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). 

41  
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. 

42 
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. 

43 
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). 
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Leomar Quintanilha. 

44 
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. 

45 
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. 

46 
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. 

47  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 

A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

48 
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. 

49  
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. 

50  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 
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51  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

52 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

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

53  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

54  
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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

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

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

56  
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 

445ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 27 16435 

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. 

57  
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. 

58  
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. 

59  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
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 
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– 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 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. 

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
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, 
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para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
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. 

65 
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. 

66  
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-
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tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67  
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. 

68 
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. 

69  
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. 
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 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. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
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, 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL450



16440 Terça-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

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-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 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-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 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75  
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 
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261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

76  
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. 

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

78  
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 
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261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de 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. 

79  
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-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. 

80 
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. 

81  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 
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82  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 - COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

83  
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. 

84  
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. 

85 
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 (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 42 
minutos.) 
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Ata da 60ª Sessão, Deliberativa Ordinária 
em 27 de abril de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko,  
e dos Srs. João Vicente Claudino, César Borges, Romeu Tuma,  

José Nery, Jefferson Praia, Paulo Duque e Acir Gurgacz.

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 21 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 395, DE 2010

Requerimento, nos termos do art. 55, III, da Cons-
tituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimen-
to Interno Senado Federal, a necessário autorização 
para participar do 1º Encontro entre as Comunidades 
Migrantes Latino-americanas na Itália e Parlamentares 
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Par-
lamento do Mercosul, a realizar-se na cidade de Roma, 
Itália, entre os dias 23 e 26 de maio de 2010.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 22 a 27 de maio do corrente ano para participar do 
referido evento.

Sala das Sessões, – Senador Geraldo Mesqui-
ta Júnior. 

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 396, DE 2010

Requeiro, nos termos dos arts. 258, 259 e 260 
do Regimento Interno do Senado Federal, que o PLS 
nº 524, de 2009 tramite em conjunto com o PLS nº 
79, de 2003 e respectivos apensados: PLS nº 101 e 
103, de 2005.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado nº 524, de 2009, de 
autoria do Senador Gerson Camata, possui conteúdo 
congênere ao Projeto de Lei do Senado nº 79, de 2003, 
de autoria do Senador Delcídio Amaral, que dispõe 
sobre os direitos dos pacientes em serviços de saúde 
e que já tramita em conjunto com os Projetos de Lei 
do Senado nº 101 e 103, de 2005, com base nesse 
mesmo fundamento.

Dessa forma, em nome da economia processual, 
julgo recomendável a tramitação conjunta das proposi-
ções, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.

Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai a publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 399, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao Jornal do Bra-
sil, do Rio de Janeiro, que completou 119 anos 
de existência dedicados à informação.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Jornal do Brasil, 
pelo transcurso, no dia 26 de abril de 2010, do seu 119º 
aniversário de existência dedicados à informação.

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado à direção do jornal.

Justificação

É com prazer que registro, com este Voto, o trans-
curso do 119º aniversário Jornal do Brasil, de tantas 

tradições e luta de criação do pela democracia por 
meio de informações sempre corretas.

O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da 
República é justa homenagem ao importante jornal, 
com cumprimento aos seus atuais dirigentes, redato-
res, fotógrafos, gráficos e funcionários.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

REQUERIMENTO Nº 400, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao povo de Itaco-
atiara, AM, pelo transcurso de 136º aniversário 
do Município, no dia 22 de abril de 2010.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Inter-
no, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos Anais do 
Senado, Voto de Aplauso ao Povo de Itacoatiara, no Ama-
zonas, pelo transcurso do seu aniversário de criação.

Requeiro, ainda, que deste Voto de Aplauso seja 
cientificado o Prefeito Antonio Peixoto de Oliveira e, por 
seu intermédio, ao Vice-Prefeito José Augusto Quei-
roz de Aguiar e ao Presidente da Câmara Municipal, 
Raimundo Silva.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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Justificação

Um dos maiores municípios do Amazonas, Ita-
coatiara localiza-se na microrregião “Itacoatiara”, no 
centro amazonense. Sua história está ligada ao grande 
vulto dos primórdios do Brasil, o Padre Antônio Vieira. 
O sacerdote fundou, em 1655, a Missão Arroquis, na 
Ilha Albi, localizada em área onde, mais tarde viria a 
se constituir o Município de Itacoatiara.

Atualmente com quase 90 mil habitantes, é co-
nhecida como Cidade da Pedra Pintada, por possuir 
na entrada da área urbana uma pedra com pintura 
de escritos indígenas, do tupi ou nheengatu: ita, que 
significa pedra; e coatiara: (pintado, gravado, escrito, 
esculpido). A pedra deu origem ao nome da cidade. 
Itacoatiara possui um importante porto fluvial, respon-
sável por grande volume de cargas.

Este ano, as comemorações do aniversário de 
Itacoatiara contaram com a participação do poeta-maior 
do Amazonas, Thiago de Melo, bem como com outros 
artistas locais e de cidades do Estado, como o grupo 
itacoatiarense “Moreru”, além de Natinho, Celdo Braga 
e da Caravana Literária (com Davi Ranciaro, Aldísio 
Filgueiras, Davi Almeira e Lucinha Cabral.)

O Voto que ora requeiro é justa homenagem do Se-
nado Federal a esse próspero município amazonense.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-

dor Arthur Virgílio Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 112, DE 2010

Define percentual mínimo de participa-
ção de mulheres nos conselhos de adminis-
tração das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias e con-
troladas e demais empresas em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a participação de 

mulheres nos conselhos de administração das empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias e controladas e demais empresas em que 
a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto.

Art. 2º Nos conselhos de administração das em-
presas públicas e das sociedades de economia mista 
de que trata esta Lei, pelo menos quarenta por cento 
dos membros serão mulheres.

Parágrafo único. Fica facultado às empresas o 
preenchimento gradual dos cargos definidos no ca-
put, desde que respeitados os limites mínimos a se-
guir definidos:

I – dez por cento, até o ano de 2016;
II – vinte por cento, até o ano de 2018;
III – trinta por cento, até o ano de 2020;
IV – quarenta por cento, até o ano de 2022.
Art. 3º Observar-se-á o disposto na Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, no que couber, em relação 
aos direitos e deveres dos membros dos conselhos de 
administração das empresas referidas no art. 1º, bem 
como no tocante aos requisitos e impedimentos para 
participação nesses conselhos.

Art. 4º As instruções necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta Lei serão editadas em re-
gulamento.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após decorridos tre-
zentos e sessenta dias da data de sua publicação oficial.

Justificação

O presente projeto de lei tem o objetivo de tornar efe-
tiva a presença de mulheres na composição dos conselhos 
administrativos das empresas cujo capital majoritário seja 
da União. O estabelecimento dessa garantia se justifica 
pela necessidade de que haja a devida correspondên-
cia entre a participação das mulheres na produção dos 
bens públicos e sua presença nos órgãos que decidem 
os destinos dos recursos produzidos a partir do esforço 
de toda a sociedade, inclusive, e, de maneira cada vez 
mais crescente, a partir do trabalho feminino.

A medida proposta observa e concretiza os princí-
pios constitucionais inscritos no inciso III, do art. 1º e no 
inciso I do art. 5º. Também materializa, no âmbito da admi-
nistração pública, as premissas contidas em normas inter-
nacionais ratificadas pelo Brasil, a exemplo da Convenção 
para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, das Nações Unidas, e da Convenção 
111 da Organização Internacional do Trabalho.

A proposição demonstra a compreensão de que é 
necessária a iniciativa direta do Estado para que sejam 
efetivados os imperativos constitucionais de igualdade 
e contribui para a construção de uma cultura de res-
peito à dignidade de mulheres e de homens.

O conteúdo da matéria leva em conta, na fixação 
do percentual de 40% de participação nos referidos 
conselhos, as estatísticas elaboradas pelo IBGE na 
Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD), 
de 2008. Elas apontam que o nível de ocupação das 
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mulheres no mercado de trabalho é superior a 47% e 
também revelam que as mulheres são a maioria da 
população brasileira, correspondendo a 51,3% das 
pessoas que habitam o País.

Diante desse quadro, o projeto representa um 
passo decisivo do Congresso Nacional na afirmação 
das ações positivas em favor da igualdade de gênero. 
Ademais, ajuda a colocar o País em situação de pari-
dade com a legislação mais avançada do mundo em 
relação aos direitos de homens e mulheres.

A Noruega, por exemplo, aprovou lei semelhante 
em 2003, proposta não pelo Ministério da Igualdade 
daquele país, como seria de esperar, mas por seu 
Ministério de Comércio e Indústria. A lei norueguesa, 
entretanto, é ainda mais ampla, pois exige que 40% 
dos integrantes de conselhos de todas as empresas 
societárias daquele país sejam mulheres.

Sabemos que nossa proposição vai provocar 
fortes reações, exatamente como acorreu entre os 
noruegueses, que formam uma das sociedades mais 
igualitárias do planeta, registrando a presença feminina 
em 50% do gabinete do atual governo da Noruega. De 
acordo com matéria jornalística publicada no New York 
Times em março deste ano, dirigentes empresariais se 
alarmaram na época com a possibilidade e chegaram 
à deselegância de afirmar “que as empresas teriam de 
contratar ‘acompanhantes’ para cumprir a lei”. Contudo, 
passados sete anos da aprovação da medida, a parce-
la de mulheres diretoras nas cerca de 400 empresas 
afetadas já é superior a 40%, e elas preenchem mais 
de 25% das vagas dos conselhos nas 65 maiores em-
presas privadas do país. Para muitos, trata-se da me-
dida mais ousada já tomada contra um dos obstáculos 
mais resistentes à igualdade de gêneros.

Outros países vêm seguindo rumo idêntico. Es-
panha e Holanda aprovaram leis semelhantes, com 
prazo até 2015 para serem cumpridas. Na França, o 
Senado debate a adoção gradual de uma cota para 
mulheres até 2016, medida que já foi aprovada pela 
Assembleia Nacional. Bélgica, Reino Unido, Alemanha 
e Suécia, por seu turno, examinam proposições legis-
lativas sobre a matéria.

Em todos esses países, vale dizer, discute-se a 
participação feminina na administração das empresas 
privadas porque já não há o que discutir no âmbito da 
administração pública, no qual a presença feminina é 
igualitária.

Em nosso país, estamos ainda dando o primeiro 
passo nessa direção. Basta dizer que não passa de 
5% o percentual de cargos ocupados por mulheres nos 
conselhos de administração das vinte maiores empre-
sas públicas brasileiras. Por isso, estabelecemos um 
cronograma gradual de implantação da medida pro-
posta, que vai até 2022.

Consideramos esse prazo necessário e sufi-
ciente para que as empresas se adaptem, mudando, 
assim, a cultura de preenchimento dos cargos mais 
relevantes naquelas em que o capital predominante 
seja público.

Diante da oportunidade e do alcance social deste 
projeto de lei, esperamos contar com o apoio de todos 
os Congressistas para a sua aprovação. – Senadora 
Maria do Carmo Alves.

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Emendas Constitucionais

Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º

ÍNDICE TEMÁTICO

Texto compilado

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segu-
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvér-
sias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil.

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................

III – a dignidade da pessoa humana;
....................................................................................

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;
....................................................................................

Brasília, 5 de outubro de 1988. – Ulysses Guima-
rães , Presidente – Mauro Benevides , 1.º Vice-Presi-
dente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente – Marcelo 
Cordeiro , 1.º Secretário – Mário Maia , 2.º Secretário 
– Arnaldo Faria de Sá , 3.º Secretário – Benedita da 
Silva , 1.º Suplente de Secretário – Luiz Soyer , 2.º 
Suplente de Secretário – Sotero Cunha , 3.º Suplente 
de Secretário – Bernardo Cabral , Relator Geral – 

LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as Sociedades por 
Ações.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Características e Natureza da Companhia ou So-

ciedade Anônima Características

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá 
o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos 
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão 
das ações subscritas ou adquiridas.
....................................................................................

Brasília, 15 de dezembro de 1976; 155º da Inde-
pendência e 88º da República. – ERNESTO GEISEL 
– Mário Henrique Simonsen.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; 
e de Constituição, Justiça e Cidadania, caben-
do à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 113, DE 2010

Autoriza o Poder Executivo a criar cam-
pi do Instituto Federal do Piauí no Município 
de Barras, no Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar, no 

Município de Barras/PI, campi do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Instituto Fe-
deral do Piauí), a ser denominado Campus Barras. 

Art. 2º Com o objetivo de implementar o disposto 
no art. 1º, o Poder Executivo é autorizado a: 

I – criar os cargos de direção e as funções grati-
ficadas necessárias ao funcionamento do campi; 

II – dispor sobre a organização, as competên-
cias, as atribuições, a denominação das unidades e 
dos cargos, suas especificações e funções, bem como 

sobre o processo de implantação e de funcionamento 
do campi; 

III – lotar no campi os servidores necessários ao 
seu funcionamento, mediante a criação de cargos e a 
transferência e transformação de cargos efetivos vagos 
dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades da ad-
ministração federal direta, autárquica e fundacional. 

Art. 3º O campi a que se refere esta Lei será des-
tinados à formação e qualificação de profissionais de 
educação superior, básica e profissional, observadas 
as necessidades socioeconômicas e de desenvolvi-
mento tecnológico do Estado do Piauí. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Nos últimos anos cresceu de modo significativo a 
demanda pelo acesso ao ensino superior, em razão do 
grande crescimento da escolarização de nível médio e 
do aumento da percepção social sobre a relevância da 
continuidade dos estudos, motivado especialmente pelo 
acirramento da competição no mercado de trabalho.

A conseqüente expansão das matrículas tem sido 
marcada por algumas distorções, que afetam principal-
mente os estudantes de baixa renda. Deve ser destaca-
do, em primeiro lugar, a falta de vagas nas instituições 
públicas, nas quais, cabe lembrar, o ensino é gratuito, 
por força de mandamento constitucional. Por sua vez, 
os sistemas de financiamento, inclusive os públicos, são 
deficientes. O Fundo de Financiamento aos Estudantes 
do Ensino Superior (FIES), por exemplo, não atende 
a todos que o procuram. Já os recentemente criados 
programas de concessão de bolsas, com destaque 
para o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 
do Governo Federal, atendem apenas a uma parcela 
reduzida de estudantes carentes.

Desse modo, os alunos mais pobres são levados 
a fazer imensos esforços para pagar as mensalidades 
nas instituições privadas ou a simplesmente abandonar 
seus projetos de cursar o ensino superior. A falta de 
mão-de-obra qualificada apresenta-se como um dos 
principais problemas que impedem o desenvolvimen-
to econômico no Brasil. Uma das formas de combater 
essa situação consiste na expansão da rede pública 
de educação superior, o que se deve fazer mediante 
atenção especial ao interior do País.

A criação do novo Campus Barras, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
contribuirá, por certo, para que o Estado do Piauí de-
senvolva de forma mais racional e eficaz, o que terá 
efeitos na redução das desigualdades regionais.

Esta proposição identifica-se com a linha de ex-
pansão da rede federal de centros técnicos. Barras é 
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um centro de irradiação de desenvolvimento no Piauí 
e está geograficamente bem localizado no Estado.

Assim, solicito o apoio dos Senhores Congres-
sistas para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, abril de 2010.

(À Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa.)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 

publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31, de 
2010, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, comunicando a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 31/2010 – CRE

Brasília, 15 de abril de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 11, de 2010.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião ocorrida nesta data, e nos termos do 
art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, 
aprovou em decisão terminativa o Projeto de Lei da 
Câmara nº 11, de 2010, de autoria do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, que “Altera o art. 1º 
da Lei nº 11.320, de 6 de julho de 2006, que fixa os 
efetivos do Comando da Aeronáutica em tempo de paz 
(cria cargos nos quadros do Comando da Aeronáuti-
ca)”, e a Emenda nº 1 CCJ/CRE, de redação.

Por oportuno, aproveito para renovar meus pro-
testos de estima e consideração.

Respeitosamente, – Senador Eduardo Azere-
do, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 53, de 
2010, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando 
a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 160, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

OF. nº 53/10 – PRES/CAS 

Brasília, 14 de abril de 2010

Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-

lência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 160, de 2009, 
que “Dispõe sobre a definição de Diarista”, de autoria 
da Senadora Serys Slhessarenko.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com referência ao expediente lido, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 436, de 
2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluin-
do pela apresentação do Projeto de Resolução nº 16 
de 2010 (MSF 106/2010), que autoriza o Estado de Mi-
nas Gerais a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, no valor de até cento e trinta e sete 
milhões de dólares dos Estados Unidos da América.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 23 de abril de 2010, e publicou no dia 26 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 487, de 2010, que 
“Altera a Lei n° 12.096, de 24 de novembro de 2009, 
que autoriza a concessão de subvenção econômica 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, em operações de financiamento des-
tinadas à aquisição e produção de bens de capital e à 
inovação tecnológica; afasta a incidência de restrição à 
contração de novas dívidas pelos Estados na hipótese 
de revisão do programa de ajuste fiscal em virtude de 
crescimento econômico baixo ou negativo; autoriza a 
União a permutar ações de sua propriedade por parti-
cipações societárias detidas por entidades da adminis-
tração pública federal indireta, a deixar de exercer e a 
ceder o seu direito de preferência para a subscrição de 
ações em aumentos de capital de sociedades de eco-
nomia mista federais, a emitir títulos da dívida pública 
mobiliária federal em substituição de ações de socieda-
des de economia mista federais detidas pelo Fundo de 
Garantia à Exportação – FGE, e a realizar aumento de 
capital em empresas estatais, mediante a transferência 
de direitos decorrentes de adiantamentos efetuados para 
futuro aumento de capital; altera a Lei n° 10.260, de 12 
de julho de 2001; e dá outras providências”.

Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB) Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM) Jayme Campos (DEM)
Alvaro Dias (PSDB) Cícero Lucena (PSDB)
Raimundo Colombo (DEM) Antonio Carlos Júnior (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)

Renan Calheiros (PMDB) Paulo Duque (PMDB)
Francisco Dornelles (PP) Almeida Lima (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB) Valter Pereira (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PRB/PCdoB)

Aloizio Mercadante (PT) Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR) Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio Carlos Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)

PTB
Gim Argello Sérgio Zambiasi

PDT
Osmar Dias João Durval

* PSOL

José Nery

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves (PMDB) Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT) Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR) Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB) Benedito de Lira (PP)
Hugo Leal (PSC) Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)
João Almeida (PSDB) Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS) Bruno Araújo (PSDB)
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) Efraim Filho (DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Daniel Almeida (PCdoB) Fábio Faria (PMN)
Dagoberto (PDT) Márcio França (PSB)

*PSOL

Miguel Martini

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo 
com o § 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002-CN, é o seguinte o calendário para a 
tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 26-4-2010 
– Designação da Comissão: 27-4-2010
– Instalação da Comissão: 
– Emendas: até 2-5-2010 (6 dias após 

a publicação)
– Prazo na Comissão: 26-4-2010 a 9-5-

2010 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 9-5-

2010
– Prazo na CD: de 10-5-2010 a 23-5-2010 

(15º ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 23-5-

2010
– Prazo no SF: de 24-5-2010 a 6-6-2010 

(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 6-6-

2010
– Prazo para apreciação das modifica-

ções do SF, pela CD: de 7-6-2010 a 9-6-2010 
(43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta 
a partir de: 10-6-2010 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 24-6-2010

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 
91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei da Câmara nº 148, de 2009 
(nº 2.606/2007, na Casa de origem, do Deputado Pepe 
Vargas), que confere ao Município de Ipê, no Estado 
do Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da 
Agricultura Ecológica. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai 
à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 26, de 2008 (nº 6.785/2006, na Casa de origem, 
do Deputado Celso Russomanno), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os serviços de registros civis de 
pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à 
Secretaria de Segurança Pública os óbitos registra-
dos, acrescentando parágrafo único ao art. 80 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2005 
(nº 1.376/2003, na Casa de origem, do Deputado Affon-
so Camargo), que dispõe sobre a política de controle da 
natalidade de cães e gatos e dá outras providências.

Ao Projeto foi apresentada a Emenda nº 
2-Plen.

A matéria volta às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Assuntos Sociais para exame da emenda.

É a seguinte a emenda:

EMENDA Nº 2, DE 2010 – PLEN 
(Ao PLC nº 4, de 2005)

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da 
Câmara nº 4, de 2005, a seguinte redação:

“Art. 1º O controle da natalidade de cães 
e gatos em todo o território nacional será re-
gido de acordo com o estabelecido nesta lei, 
mediante o emprego da esterilização, vedada 
a prática de outros procedimentos veteriná-
rios.” (NR)

Justificação

O PLC nº 4, de 2005, propõe a substituição dos 
investimentos hoje feitos para o controle populacional 
de animais de rua de todo o país – com a captura e 
execução via injeção letal ou câmaras de gás, nos 
centros de zoonoses – pela esterilização com cam-
panhas permanentes de adoção a serem definidas 
em regulamento.

Os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo já 
possuem legislações avançadas nesse sentido, o que 
se traduz em grandes índices de adoção, semelhan-
tes aos de países desenvolvidos, onde essa prática 
se tornou cultural.

Propomos, entretanto, emenda ao texto do pro-
jeto de forma a suprimir a expressão “cirúrgica” ao se 
referir à esterilização desses animais. Ocorre que da 
forma como está referido, o texto restringe o proces-
so de esterilização, a intervenção cirúrgica. A ciência 
já desenvolveu métodos igualmente eficazes e sem 
sofrimento para os animais, a exemplo da castração 
química. – Senador Sérgio Zambiasi

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de 
Assuntos Sociais)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Encerrou-se ontem o prazo para apresen-
tação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2007 – Com-
plementar, de autoria do Senador Pedro Simon, 
que altera o artigo 74 do Decreto-Lei nº 200, de 
25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a or-
ganização da Administração Federal, estabele-
ce diretrizes para a Reforma Administrativa e dá 
outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2009, de ini-
ciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que altera dispositivo da Lei nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, visando a alterar a condição 
para que funcionário público seja punido, em 
caso de outorgar autorização ou permissão em 
desacordo com as normas ambientais. 

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 
372, de 2010, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado nº 326, de 2005 (nº 410/2007, naquela 
Casa), sancionado e convertido na Lei nº 12.228, de 
13 de abril de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 372/10/PS-GSE

Brasília, 20 de abril de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado.

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

fins, que o Projeto de Lei nº 410, de 2007 (PLS nº 
326/05), que “Denomina Aeroporto Internacional de 
Belém/Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro o aeroporto 
internacional de Belém (Val-de-Cans), no Estado do 
Pará, e dá outras providências”, foi sancionado pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República e con-
vertido na Lei nº 12.228, de 13 de abril 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.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O ofício lido será juntado ao processado 
do Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2005. 

A Presidência recebeu o Ofício nº 116, de 2010, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando 
que foi dado conhecimento aos membros daquele Ór-
gão técnico do inteiro teor e posterior envio ao Arquivo, 
do Aviso nº 21, de 2010.

É o seguinte Ofício:

OF. nº 116/2010/CAE

Brasília, 6 de abril de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião da 

8ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, realizada em 6 de abril, foi dado conhecimen-
to à Comissão e encaminhamento ao seus Membros, 
por meio do OF. CAE nº 11/2010-Circular, o Aviso nº 
21/2010 (Aviso nº 98/GMF), de 25 de março de 2010, 
do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumpri-

mento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 
43/01, relatório contendo as características das opera-
ções de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério 
no mês de fevereiro de 2010, tabela demonstrativa da 
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito 
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida 
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves 
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos. 

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu do Senhor Presi-
dente da República as Mensagens nos 28, de 2010-
CN (nº 187, de 2010, na origem), 29, de 2010-CN (nº 
188, de 2010, na origem), 30, de 2010-CN (nº 189, de 
2010, na origem), 31, de 2010-CN (nº 190, de 2010, 
na origem), 32, de 2010-CN (nº 191, de 2010, na ori-
gem), e 33, de 2010-CN (nº 192, de 2010, na origem), 
encaminhando, respectivamente, os seguintes projetos 
de lei do Congresso Nacional:

São os seguintes os projetos de lei re-
cebidos:
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As matérias serão publicadas no Diário do Se-
nado Federal de 28 de abril do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

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

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela or-
dem.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Presidente, quero me inscrever para uma comunica-
ção inadiável. Fui o primeiro a chegar. Depois, o Sena-
dor César Borges e a Senadora Ideli Salvatti.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Está inscrito o Senador Mário Couto para 
uma comunicação inadiável.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O Senador 
César Borges foi ao banheiro e pediu para eu fazer o 
favor de inscrevê-lo. Ele chegou aqui às 13h30min.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Eu não posso. S. Exª é que tem de pedir 
pessoalmente a sua inscrição.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então, 
inscreva-me. Vou dizer ao colega que tentei, mas não 
consegui. Inscreva-me. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – V. Exª está inscrito; é o primeiro inscrito.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente, 
pela ordem.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nadora...

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) – 
Pela Liderança do PDT, peço a minha inscrição.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – V. Exª é o primeiro inscrito pela liderança.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Srª Presidente.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Pela ordem.

Solicito inscrição para uma comunicação inadiá-
vel, Senadora Serys, conforme o registro cronológico 
do Senador Mário Couto.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A segunda inscrita para uma comunicação 
inadiável é a Senadora Ideli Salvatti.

Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.) – 

Srª Presidente Senadora Serys, solicito inscrição para 
falar em nome da Liderança do PSOL.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela liderança do PSOL. V. Exª é o se-
gundo líder inscrito.

O primeiro líder inscrito é o Senador Osmar Dias, 
pelo PDT; o segundo líder inscrito é o Senador José 
Nery, pelo PSOL. O primeiro para uma comunicação 
inadiável é o Senador Mário Couto; a segunda ins-
crita para comunicação inadiável é a Senadora Ideli 
Salvatti.

Há oradores inscritos.
Com a palavra, como primeiro orador inscrito da 

sessão de hoje, o Senador Paulo Paim.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Os Projetos de Lei nºs 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 

de 2010-CN, vão à Comissão Mista de Planos, Orça-

mentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 

2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 

tramitação dos projetos:

até 2/5 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 10/5 prazo para apresentação de emendas;
até 15/5 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas 

apresentadas; e
até 30/5

prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação 
do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do 
Congresso Nacional.

Leitura: 27-4-2010
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente Senadora Serys, participamos, hoje pela manhã, 
do congresso nacional dos caminhoneiros, taxistas e 
também motoristas de ônibus ligados à CGTB, com a 
presença da Senadora Ideli, do Senador Mercadante, 
de V. Exª, da ex-Ministra Dilma, do Senador Dornelles, 
do Senador José Sarney. Foi um grande evento, no qual 
foi debatida a questão dos caminhoneiros.

Mas quero dizer também que, amanhã pela ma-
nhã, às 9 horas, lá também, no Auditório Petrônio Por-
tela, nós teremos a audiência pública que vai debater 
o estatuto do motorista, que vai discutir o tempo de 
volante, a jornada, o chamado tempo de direção, a 
aposentadoria especial, a regulamentação definitiva 
da profissão.

Srª Presidente, há poucos minutos recebi também 
um grupo que gostaria de participar do evento. Acertei 
com eles que eles estariam amanhã na audiência pú-
blica para colocar o seu ponto de vista em relação a 
esse estatuto que está sendo construído pelo diálogo 
com todos os setores que atuam na área do transporte, 
quer seja de cargas, quer seja de passageiros.

Quero dizer também, Srª Presidente, que hoje – 
e eu convidava o Senador Mário Couto e outros –, às 
16 horas, nós teremos uma reunião na Câmara dos 
Deputados, na Liderança do PDT, para discutirmos a 
questão do reajuste dos aposentados, firmando aquele 
pacto de que o que for aprovado na Câmara nós apro-
varemos aqui, desde que seja 7,71%, ou seja, 80% 
retroativo a 1º de janeiro.

Todos com quem conversamos pensam que é 
possível construir esse entendimento. É uma diferença 
de R$600 milhões, o que não é nada se considerado 
o orçamento da nossa Previdência, que é de mais de 
R$400 bilhões.

Quero também informar que sairei daqui em segui-
da, pois, na Comissão de Assuntos Sociais, Emprego e 
Previdência, realizaremos uma audiência pública para 
discutir a situação da mulher e a Previdência.

Em seguida, às 15 horas, Senadora Serys – V.Exª 
pode complementar porque se trata de uma iniciativa 
sua, fui apenas convidado –, trataremos da questão 
das domésticas. Creio que a senhora vai informar que 
haverá uma audiência para garantir a assinatura per-
manente e duradoura de mais de dez mil mulheres, no 
mínimo, conforme o trabalho que V.Exª vinha realizando 
em relação às empregadas domésticas.

Por fim, Srª Presidente, aproveitando os minutos 
que me restam, quero voltar a falar da MP nº 472, que 
trata do Crédito-Prêmio IPI. Quero dizer mais uma vez 
que o empresariado da Região Sul – os que mais fize-
ram contato conosco foram os do Rio Grande do Sul, 

mas sei que é uma posição nacional, do Paraná, de 
Santa Catarina e também de outros Estados – reivin-
dica que seja aprovada uma emenda que traga uma 
solução para os milhares de casos que estão penden-
tes, judicial e também administrativamente, sobre o 
chamado Crédito-Prêmio IPI, bem como quer discutir 
a situação dos exportadores.

Essas emendas apontam o caminho que vai for-
talecer o nosso setor exportador, gerando valor agrega-
do aqui dentro e, consequentemente, mais empregos. 
Milhares de empregos seriam garantidos se nós con-
seguíssemos mudar, com as emendas que estamos 
apresentando, não só eu como outros Senadores, a 
questão do Crédito-Prêmio IPI.

O Crédito-Prêmio IPI foi criado no ano de 1969 
como política pública de estímulo às exportações. 
Tratava-se de um percentual recebido pelas empresas 
sobre as exportações.

Até o ano de 2004, era pacífico o entendimento, 
nos nossos Tribunais, em especial do Superior Tribunal 
de Justiça, de que o crédito continuasse em pleno vi-
gor. Muitas empresas exportadoras foram autorizadas 
a continuar usando o chamado crédito normalmente.

Acontece que, a partir de 2004, com a mudança 
de entendimento nos Tribunais, passou a existir um tra-
tamento desigual para empresas que se encontravam 
na mesma situação, ou seja, centenas de empresas 
usufruindo o direito ao Crédito-Prêmio IPI enquanto as 
demais tiveram de continuar brigando na justiça.

No ano passado, quando tramitou nesta Casa 
a MP nº 462, nós apresentamos essa solução, o Se-
nador Dorneles acatou, mas, infelizmente, ela não foi 
em frente.

A MP nº 470 recebeu novamente a mesma su-
gestão. Foi aprovada, mas depois caiu, por decurso de 
prazo, aqui mesmo neste plenário, porque a votação 
final não aconteceu. Quero dizer que estamos encami-
nhando de novo a emenda, agora ao Senador Romero 
Jucá, pedindo a S. Exª que acate essas três emendas, 
que vão no sentido de fortalecer o nosso exportador, 
principalmente os pequenos. Os pequenos e médios 
é que são prejudicados.

Com isso, eu faço, enfim, um apelo a todos os 
Senadores e ao Relator no sentido de que a gente 
construa um entendimento que fortaleça o nosso se-
tor exportador.

É bom lembrar que eu estou falando aqui do setor 
moveleiro; do setor do calçado; estou falando do se-
tor de máquinas; estou falando do setor vinícola, que 
me procurou também para tratar desse tema; enfim, 
eu diria que todas as empresas do setor exportador, 
Senador Mário Couto – e já lhe concedo o aparte –, 
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estão na expectativa de que a gente chegue a um en-
tendimento.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Paulo 
Paim, primeiro, peço desculpas porque vou entrar num 
tema diferente do de V. Exª, mas tenho certeza de que 
lhe agradará o que vou falar, porque tenho visto e te-
nho acompanhado pessoalmente, desde que cheguei 
aqui, a sua intenção de conseguir melhorar a condição 
de vida dos aposentados deste País. É sobre isso que 
quero falar com V. Exª. Vamos hoje à segunda reunião de 
negociações. Eu não me sinto muito à vontade nessas 
reuniões – quero externar isso a V. Exª. Vou acompa-
nhar V. Exª, como fui da outra vez, em consideração à 
sua luta, porque tenho tido decepções, ao longo desta 
batalha, com essas reuniões. V. Exª sabe, na prática, 
o que aconteceu até hoje: nada de positivo. Essa reu-
nião que tivemos na semana passada me deixou com 
alguma expectativa – não nego a V. Exª – quando eu 
vi alguns Deputados, líderes, querendo aderir a sua 
luta, a nossa luta, que eu acho que não é só sua, não 
é só minha, não é de seis Senadores, mas é do Sena-
do. O Senado se mostra numa condição conjunta de 
liderar essa luta em prol dos aposentados brasileiros, 
porque vê essa necessidade na própria vida, no dia 
a dia dos aposentados, que é lamentável neste País. 
Estarei hoje com V. Exª, mais uma vez, porque vi que 
cada líder começou a se sensibilizar e a sentir vontade 
de querer aprovar o aumento, que não é o que V. Exª 
queria, nem o que eu queria, mas acho que é um ga-
nho substancial que nós teríamos, a princípio. Vamos 
comentar sempre assim: a princípio, um ganho subs-
tancial. Eu acho, não sei se vamos decepcionar nova-
mente, mas acho – e V. Exª também concorda – que 
nós vamos aprovar nesta semana, na Câmara, esse 
aumento. Se conseguirmos isso, nós, logicamente, te-
remos um ganho substancial e já poderemos dizer que 
conseguimos, na primeira etapa, uma grande vitória. 
Por isso, quero dizer a todo o Brasil que estaremos 
– vou acompanhá-lo e convido outros Senadores –, 
daqui a pouco, numa nova reunião que, com certeza, 
vai selar esse aumento dos aposentados. O Presiden-
te da República vai ter de decidir se veta ou não veta. 
Eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que o 
Lula vetará esse aumento, porque não tem nada que 
possa prejudicar o País – absolutamente nada! O re-
ajuste é uma ficha na contabilidade deste País, que 
está bem. O País está bem. Não se vê caos financeiro 
neste País. O País se dá o privilégio de ajudar outras 
nações, de emprestar dinheiro, de doar dinheiro, de 
socorrer outras nações. Agora mesmo, aprovamos na 
Câmara ajuda ao Haiti, e por aí afora. O gasto é muito 
tímido em relação ao que a Nação vive hoje. Então, 
eu não acredito que o Lula vá vetar. Sinceramente, eu 

não acredito. Isso seria a maior decepção da minha 
vida. Repito, seria a maior decepção da minha vida. 
Mas, com certeza, Senador Paim, coordenado por V. 
Exª, acredito eu que nós teremos um ganho substan-
cial nesta semana.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto. Eu estou convicto, 
também, de que a Câmara votará essa matéria entre 
terça e quarta desta semana. Na semana que vem, vo-
taremos aqui, porque acredito que todos os Senadores 
são favoráveis, o aumento retroativo a 1º de janeiro.

Deve-se dizer, Senador Osmar Dias, por uma 
questão de justiça, que o PDT tem sido um grande 
parceiro lá, tanto que a reunião vai ser na Liderança 
do PDT. Tanto o líder atual, como o Miro Teixeira, o 
Paulinho e outros estão articulando a base do Gover-
no para que a gente vote o reajuste.

Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Só quero dizer 

que V. Exª pode contar comigo aqui na Liderança do 
PDT, também em apoio à sua causa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obri-
gado, Senador Osmar Dias. Muito obrigado, Senador 
César Borges, Senador Mozarildo, Senadora Serys.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Srª 
Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Senador César Borges, com a palavra.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
pediria a V. Exª o obséquio de me inscrever para uma 
comunicação inadiável. Eu cheguei aqui mais cedo, 
mas, lamentavelmente, na hora eu não estava presen-
te. Com a sua delicadeza, e o Senador Mário Couto 
também a alertou, eu sei que V. Exª deixou-me um 
lugar reservado.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O senhor é o terceiro inscrito.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
queria só confirmar a inscrição.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está confirmada.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Mui-
to obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O primeiro inscrito é o Senador Mário 
Couto. A segunda inscrita é a Senadora Ideli e o ter-
ceiro inscrito é o Senador César Borges.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Mário Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Serys, Senadores que estão pre-
sentes nesta sessão de terça-feira, sobre os aposen-
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tados, já é uma religião minha vir a esta tribuna quase 
todas as semanas para falar. Vamos aguardar o que vai 
acontecer nesta semana. Não quero fazer previsões. 
Vamos aguardar, Senador Mozarildo, para que possa-
mos nos pronunciar no decorrer da semana.

Vou falar, então, do meu Estado, como sempre. 
O meu Estado me mandou para cá, para repre-

sentá-lo – o povo do meu querido Estado do Pará.
Senador Mozarildo, fiz um comentário, na se-

mana passada – eu gosto de conversar com V. Exª da 
tribuna –, a respeito da nossa Governadora. Tenho de 
falar no nome dela, não posso falar do Pará sem falar 
da Governadora Ana Júlia Carepa. Eu comentei que a 
Governadora manchava o nome do meu Estado.

Fui para a minha casa e comecei a ler alguns 
jornais, como a Folha de S. Paulo. Fiquei impressio-
nado com o que li. Repeti a leitura pela segunda vez. 
Não acreditei no que eu estava lendo. Repeti a leitura 
pela terceira vez. Chamei o filho e pedi para o filho ler 
em voz alta. Chamei a mulher, pedi para que a mu-
lher lesse em voz alta e deixei o recorte da Folha de 
lado. Não acreditei. Comecei a procurar em outros ór-
gãos da imprensa e, aí, comecei a ver que aquilo que 
estava escrito na Folha era verdade. “Congresso em 
Foco”, a mesma notícia. Fui a um blog do Rio Gran-
de do Sul, o blog de Reinaldo Azevedo, e estava lá a 
mesma notícia. 

E qual é a notícia? Pasmem, senhoras e senho-
res! Depois de ter contratado uma cabeleireira como 
assessora especial, depois de ter contratado uma es-
teticista – nome até difícil de se pronunciar –, depois 
de ter contratado hoje o ex-namorado como assessor 
especial, para dirigir o aeroclube do Pará, com con-
vênio sem licitação, de 3,5 milhões, para beneficiar o 
namorado, a notícia que acabamos de ler, na semana 
passada, é de que a Governadora, agora, contrata uma 
senhora especializada, ou uma moça, melhor dizendo, 
especializada em strip tease, uma moça especializada 
em cenas eróticas com cobra.

Meu Deus do céu, onde nós estamos, Pará? 
Está aqui a moça numa cena, TV Senado. 
Nada contra essa moça! Nada contra essa moça! 

Uma moça bonita! Agora, para que a Governadora 
quer uma assessora que faz strip tease com cobra? 
Para que a Governadora do Pará contrata uma moça 
especializada em strip tease com cobras? 

Olha aqui, Brasil. Olha aqui, Pará.
Sabem quanto ela gasta em assessoramento, a 

Governadora do meu querido Estado do Pará? Isso é 
deplorável! Isso depõe contra o meu Estado. É um Es-
tado rico, um Estado de gente trabalhadora, o Estado 
de Nossa Senhora de Nazaré, a nossa Santa milagro-
sa, e não pode ser olhado pelo Brasil inteiro como está 

sendo olhado hoje! A Governadora mancha o nome 
do meu Estado! Sabem quanto, Brasil, sabem quanto 
a Governadora gasta de assessoramento especial? 
Sabem quantos assessores especiais têm a Governa-
dora do Estado do Pará? Eu duvido que alguém aqui 
acredite no que eu vou falar agora. Eu duvido! Nem 
os países mais ricos têm na sua gestão – aqueles lá 
da Arábia, aqueles do petróleo, aqueles que mandam 
e desmandam no petróleo do mundo não devem ter o 
que a Governadora do Pará tem de assessores. Sabe 
quantos assessores a Governadora do Pará tem? Du-
vido que alguém acerte: 2.100 assessores! Dois mil e 
cem assessores! São R$48 milhões por ano! Quarenta 
e oito milhões por ano gasta a Governadora com as-
sessores! Dois mil e cem assessores!

A imprensa publicou, a imprensa colocou, aí ela 
veio novamente dizendo que foi um “equívoco admi-
nistrativo”. 

Ana Júlia Carepa, tu vieste de encomenda! En-
comendaram uma Ana Júlia Carepa para administrar 
o Estado do Pará! E as nossas delegacias? E a nossa 
saúde? E a nossa educação, quando a senhora gasta 
R$48 milhões com assessoramento; quando a senhora 
contrata uma striper, quando a senhora contrata uma 
striper e foi buscar uma especialista em cenas eróti-
cas com uma cobra, Governadora? Quanto ganha um 
policial em Belém, Governadora? Quanto ganha um 
policial no meu Estado, Governadora? Não ganha nem 
R$1.000,00, Governadora! Quanto ganha um médico 
no interior? Como estão as delegacias? Como está a 
segurança do meu Estado? Vinte e sete pessoas mor-
rem por dia Governadora. Em 72 horas, Governadora, 
são assassinadas à bala, assassinadas à bala outras 
tantas. Quanto ganha um professor no Estado? 

Obras sem licitação, no Pará, não se faz mais. 
Isso está impregnando o Estado inteiro. 

(Interrupção do som.)

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

Na cidade onde nasci, na ilha de Marajó, o Pre-
feito também não faz licitação. 

É igual aqui no Senado, meus caros Senadores. 
Olha como isso está minando o Brasil inteiro, Senador 
César Borges! Na minha cidade natal de Salvaterra, 
na Ilha do Marajó, o Prefeito não deixa os Vereadores 
fazerem CPI; o Prefeito não faz licitação para contratar 
uma obra. Ora, se o Prefeito vê que o Lula não deixa 
fazer CPI aqui, que a Governadora não faz licitação 
lá, ele também se acha no direito de não deixar os 
Vereadores fazerem CPI, e ele não faz licitação para 
contratar as obras, Senadores!
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Esse é o reflexo da administração federal e es-
tadual deste País. Está chegando lá no interior, está 
minando, está tomando conta como se fosse uma 
peste. O Prefeito de Salvaterra agora pode roubar à 
vontade. Aliás, meus Senadores, quem for do PT pode 
roubar à vontade. Senador, V. Exª olha para mim e sor-
ri. Diga-me, Senador, quem do PT foi punido ou está 
preso? Se o senhor me disser um, eu não volto mais 
a este Senado. Um, eu só quero um. Está certo que o 
Prefeito de Salvaterra não é do PT, mas se acha todo 
poderoso, se acha dono da bola. 

Moeda de troca. São poucos aqueles que não se 
deixam trocar. Aqui mesmo, aqui mesmo, não tenho 
nenhum receio de falar, aqui mesmo tem moeda de 
troca por cargos públicos; lá na Câmara, muito mais. 
Os Poderes são submissos, assim como a Câmara da 
minha terra – estou descendo, Srª Presidente –, assim 
como a Câmara da minha terra. Mas há Vereadores 
dignos. Há Vereadores que não se vendem. Há Sena-
dores dignos; há Senadores que não se vendem e têm 
Deputados dignos, Deputados que não se vendem. 
Infelizmente, Brasil, infelizmente, são minoria.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a 
Sra Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. César Borges, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Mário 
Couto, pelo cumprimento estrito do tempo destinado 
a V. Exª.

Passo a palavra, como oradora inscrita, à Sena-
dora Serys Slhessarenko, para o seu pronunciamento, 
pelo tempo de dez minutos.

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Senador César Borges, pela 
inscrição.

Primeiro, gostaria de registrar o evento ocorrido 
hoje pela manhã aqui no nosso Congresso Nacional, 
com a participação de milhares de caminhoneiros e 
caminhoneiras, com a presença da nossa companheira 
Dilma Rousseff, do Presidente Sarney, de vários Se-
nadores e Senadoras. Foi um grande evento. Aqueles 
que rodam pelo nosso País, que rodam pelas nossas 
estradas, que fazem o nosso desenvolvimento andar 
estiveram aqui, trazendo suas propostas, seus proble-
mas e buscando soluções.

Em segundo lugar, gostaria de registrar que, 
hoje, logo, logo, às 15 horas, vamos ter um evento 
sobre o trabalho doméstico. Mas sobre isso eu falarei 
daqui há pouco. 

Antes porém, quero dizer que, às vezes, Sr. Pre-
sidente, senhoras e senhores que nos veem e nos ou-
vem, olhando pelo retrovisor de nossa história recente 
e, depois, olhando para frente, é inevitável enxergarmos 
dois momentos distintos: um, o do obscurantismo, da 
truculência e da poda rasa na intelectualidade, ainda no 
seu nascedouro; o outro, o da democracia – um regime 
que, por maiores imperfeições que apresente, é melhor, 
infinitamente melhor, do que qualquer ditadura.

Uso esta tribuna para tratar de uma dessas con-
quistas da democracia e do povo brasileiro. Falo, Sr. 
Presidente, Senador César Borges, Srªs e Srs. Sena-
dores, da criação da Empresa Brasil de Comunicação, 
a nossa EBC, que tem à frente – e que fique bem re-
gistrado desta tribuna – a competente jornalista Te-
reza Cruvinel, conhecida e respeitada por todos que 
acompanham a sua trajetória profissional. 

Há dois anos, no dia 7 de abril de 2008, era pro-
mulgada a Lei nº 11.652/2008, aprovada pelo Con-
gresso Nacional como Projeto de Conversão da MP nº 
398, criando a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
com a missão de implantar e gerir o Sistema Público 
de Comunicação. 

Este sistema, como sabemos, foi previsto pe-
los constituintes de 1988, no art. 223 da Constituição 
Federal, para garantir a complementaridade entre os 
sistemas privado, estatal e público de radiodifusão e 
comunicação. Vinte anos se passaram sem que esse 
artigo fosse regulamentado. Dispúnhamos do sistema 
privado e do sistema estatal, este composto pelas TVs 
do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, mas não 
do sistema público, entendido como conjunto de canais 
geridos sob a supervisão e participação da sociedade 
civil, a exemplo de sistemas existentes nas democra-
cias mais maduras. A TV pública, o rádio público e as 
agências públicas de notícias existem na Inglaterra, 
agrupados na BBC, nos Estados Unidos, através do 
sistema PBS, em Portugal, através da RTP, e assim 
por diante.

Dois anos depois, podemos dizer que o Gover-
no Federal acertou ao propor a criação da EBC e que 
o Congresso Nacional aperfeiçoou corretamente a 
proposta original. Dois anos depois, a EBC garantiu 
a implantação da TV pública, a TV Brasil, que é su-
pervisionada por um Conselho Curador em que a re-
presentação da sociedade é majoritária, embora dele 
também participem representantes do Poder Execu-
tivo, do Legislativo e dos empregados da empresa. O 
sistema gerido pela EBC é composto ainda por oito 
emissoras de rádio, entre as quais se destaca a pio-
neira Rádio Nacional do Rio de Janeiro, além da Rádio 
Nacional de Brasília, implantada durante a construção 
da capital, que agora faz 50 anos, e por uma agência 

619ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16521 

de notícias, a Agência Brasil, importante difusora de 
conteúdos jornalísticos, sobretudo para os jornais do 
interior do nosso País.

Todos esses canais dispõem de ouvidorias através 
das quais ouvintes, leitores e telespectadores emitem 
suas opiniões, reclamações e sugestões sobre a pro-
gramação dos canais públicos. 

Importante salientar, Sr. Presidente, senhoras e 
senhores, que a função desses canais não é compe-
tir com as mídias privadas nem fazer proselitismo do 
Governo. Se alguns tinham esses receios, hoje podem 
constatar que eram infundados, e talvez por isso os ad-
versários da comunicação democrática e pluralista hoje 
procurem outros pretextos para atacar a TV pública e 
os demais canais da EBC. Não deveria ser assim.

A verdade é que, pouco a pouco, essa opção 
ao povo brasileiro vai se consolidando, e explico esse 
meu ponto de vista. A TV Brasil exibe, como as demais 
TVs públicas do mundo e como está expresso na lei 
que este Congresso aprovou, uma programação di-
ferenciada, complementar à que é oferecida pela TV 
comercial. Sua programação deve ser essencialmente 
informativa, educativa, cultural, voltada para o debate 
das grandes questões nacionais e para a formação da 
cidadania. Exibe seis horas diárias de programação in-
fantil de reconhecida qualidade, oferecendo alternativas 
às crianças que não têm acesso à TV por assinatura. 
Não é segredo nenhum que a TV aberta comercial 
hoje é um deserto de programação infantil que reúna 
entretenimento e formação de valores para as nossas 
crianças, e fica aí a sugestão para que revejam esses 
aspectos. Na programação da TV Brasil destacam-se 
séries como A turma do Pererê e o Menino Muito Ma-
luquinho, entre outros conteúdos nacionais e interna-
cionais, senhoras e senhores.

O jornalismo da TV Brasil oferece a todo o Brasil 
um telejornal como o Repórter Brasil, isento, pluralista 
e que reflete, através de notícias originárias das TVs 
educativas de todos os Estados, um retrato amplo do 
Brasil. As grandes questões nacionais são debatidas 
no 3 a 1, no Brasilianas.org, no Caminhos da Reporta-
gem, por exemplo. O cinema brasileiro tem três janelas 
semanais de exibição e os documentários educativos 
permeiam toda a programação. O continente africano, 
que tanto contribuiu para a formação cultural, econômi-
ca e social do nosso País, tem na TV Brasil o primeiro 
programa, chamado Nova África, destinado exclusi-
vamente a revelar aquele continente aos brasileiros 
que por muitos anos o ignoraram. Mas esse programa, 
embora contratado por licitação, ainda esta semana foi 
objeto de notícia com teor de escândalo, embora não 
se aponte ilegalidade alguma em sua contratação.

Sim, senhoras e senhores, é preciso dizer que a 
TV pública, como manda a lei, garante espaço em sua 
grade para as produtoras independentes, em vez de 
produzir todos os programas com sua própria visão, 
assegurando a pluralidade e o fortalecimento desse 
segmento que cresce em todo o mundo, gerando em-
prego e renda, mas, no Brasil, não encontra espaço 
na TV comercial. O programa Revista África, de altís-
sima qualidade, todo gravado na África, é um exemplo 
da participação independente na grade da TV pública. 
Mas ela abriga também programas de viés regional, 
produzido pelas TVs educativas que, depois de déca-
das de sucateamento, agora formam a Rede Pública 
de Televisão com a TV Brasil, oferecendo alternativas 
de programação de natureza nacional e regional.

É bom que se diga que a TV pública foi criada 
com atraso no Brasil. De fato, ao ser criada, o espectro 
de transmissão em sistema analógico já estava inteira-
mente tomado pelos canais comerciais. Por isso, a TV 
Brasil tem apenas quatro canais abertos, que se am-
pliam ao formar a rede pública com as TVs estaduais 
e universitárias e a distribuição de sua programação 
pelos canais assinados pela antena parabólica. Mas 
no sistema digital, como assegura o Decreto nº 5.820, 
assinado pelo nosso Presidente Lula em 2006, ao 
criar o Sistema Brasileiro de TV Digital, todas as TVs 
públicas, inclusive a do Senado e a da Câmara, terão 
canais abertos digitais em todo o País. 

Para acelerar a migração para esse sistema, a 
EBC está criando a Plataforma Única de TV Pública 
Digital, que o Congresso Nacional deve ajudar a via-
bilizar, até mesmo para que as televisões legislativas 
também adquiram maior poder de difusão, levando aos 
cidadãos informações sobre o funcionamento das duas 
Casas legislativas onde atuam seus representantes.

Em breve, senhoras e senhores, a EBC lançará o 
Canal Internacional da TV Brasil, levando informações 
sobre a cultura, a economia, a vida social e política do 
Brasil a todo o mundo e também aos três milhões de 
brasileiros que vivem no exterior. Esse é outro serviço 
relevante neste momento em que o Brasil adquire novo 
protagonismo no cenário mundial.

Por tudo isso, a aprovação da Lei nº 11.652, há 
dois anos, criando a EBC e a TV pública, foi uma contri-
buição importante do Congresso Nacional à democra-
tização das comunicações no Brasil. Muito certamente 
ainda falta o que fazer, mas o que está feito já fez di-
ferença no panorama da radiodifusão brasileira, onde 
o monopólio dos canais comerciais tornavam nosso 
sistema incompleto e quase único no mundo. 

(Interrupção do som.)

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL620



16522 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Obrigada. 

Mesmo nos EUA, pátria do liberalismo, a TV co-
mercial convive com a TV pública do sistema PBS, cuja 
programação jornalística e infantil desfruta de altíssimo 
prestígio interno e internacional. 

A lei que o nosso Congresso aprovou buscou as-
segurar a perenidade da TV pública ao conferir man-
dato ao seu diretor-presidente e renovação dos con-
selheiros de forma não coincidente com a mudança na 
Presidência da República. Agora mesmo estão sendo 
renovados os mandatos de um terço dos conselhei-
ros através de consultas públicas a toda a sociedade. 
A lei buscou assegurar também receitas financeiras 
permanentes, através da Contribuição ao Fomento da 
Comunicação Pública. É muito importante que todos 
os governantes deste País do futuro garantam sempre 
os recursos para a consolidação dessa importante ini-
ciativa democrática. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu tenho aqui 
apenas um comunicado, Sr. Presidente: hoje nós tere-
mos agora, às 15 horas, na sala 7, na Ala Alexandre 
Costa, um momento em que buscaremos dar visibili-
dade a projetos sobre a doméstica no País. Eu digo 
a doméstica porque os domésticos são tão poucos, a 
grande maioria... São quase sete milhões de domés-
ticas no nosso País e nós temos aqui hoje a grande 
mobilização que contará com autoridades que buscam 
reforçar os projetos de lei que tramitam no nosso Con-
gresso Nacional.

Eu tenho três projetos de minha autoria, um deles 
é o PLS nº 159, que dispõe sobre multa por infração 
à legislação do trabalho doméstico; outro que reduz 
a contribuição social das empregadas domésticas e 
também dos seus empregadores para 6%; e também 
mais alguns projetos, que eu não vou elencar por con-
ta do meu tempo. Com a aprovação desses projetos, 
não só de minha autoria, como de vários outros Srs. 
Senadores e Senadoras, uma vez que este é o mês da 
empregada doméstica – dia 27, hoje, é a data come-
morativa –, estaremos fazendo uma homenagem aos 
mais de seis milhões de trabalhadoras domésticas e 
de trabalhadores domésticos em todo o País. Os nos-
sos projetos que tramitam por aqui só vêm buscar re-
forçar melhorar a qualidade de vida desse contingente 
tão majoritário na nossa sociedade. Atualmente, 4,9 
milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos 
no País, majoritariamente mulheres, não têm a carteira 
de trabalho assinada. 

Hoje, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é o lan-
çamento da campanha 5 Milhões de Domésticas Le-
gais em 2010, daqui a pouco, às 15 horas, na sala 
7, do nosso Senado Federal. O evento é promovido 

pelo Instituto Doméstica Legal, com sede no Rio de 
Janeiro. Diversas autoridades e representantes da 
categoria estarão presentes. O objetivo da campanha 
é estimular a formalização desses profissionais, para 
que realmente tenham seus direitos assegurados na 
Previdência. A campanha tem como base os Projetos 
de Lei nº 175/06, 159/09, 160/09, 161/09, 194/09 e 
447/09, já aprovados no Senado. Essas matérias ain-
da dependem de aprovação na Câmara.

Esse movimento, segundo a instituição Domés-
tica Legal, espera, em 2010, conseguir que todos os 
direitos trabalhistas e previdenciários sejam alcançados 
pelo menos por 3,2 milhões de empregadas e empre-
gados domésticos.

Estão convidados todas as Srªs e os Srs. Sena-
dores, Deputados Federais, Deputadas, Ministro do 
Trabalho, Ministro da Previdência Social, a Secretária 
Especial da Mulher, dos Direitos Humanos, represen-
tantes da OIT, da CFEMEA, da Federação das Domés-
ticas, de sindicatos, entre outros.

O evento será daqui a poucos minutos, na sala 7 
do Senado, onde faremos essa mobilização para que 
esses projetos sejam rapidamente aprovados.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, encaminho à Mesa voto de pesar...
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 

BA) – Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Encaminho à Mesa voto de pesar, visando à 
homenagem que julgo justa e devida a um cidadão 
simples, nascido em Alagoas, que depois optou por 
Brasília, onde exerceu o jornalismo por longos anos, 
primeiro, no Correio Braziliense, depois, no Jornal de 
Brasília. Eu me refiro a Albérico Cordeiro, que morreu 
na última sexta-feira, vítima de desastre numa rodovia 
do seu Estado. Todos lamentamos a morte desse ex-
Deputado Federal em mais de um mandato, em bem 
mais do que um mandato.

Na Câmara, muitos de nós o conhecemos. Ago-
ra, neste preito de homenagem e de reverência à sua 
alma, a evocação é a de um político que, depois de 
exercer seu mandatos populares no cenário Federal, 
resolveu voltar às origens, para disputar, no âmbito 
municipal, a Prefeitura de um pequeno, mas de re-
conhecida notoriedade no País: Palmeira dos Índios. 
Cordeiro elegeu-se Prefeito da cidade, sendo, ao cabo 
do mandato, a ele reconduzido em reeleição.

Não bastassem seus méritos e seu forte apreço à 
política, Cordeiro seria merecedor da homenagem aqui 
proposta pela trajetória na qual demonstrou o imenso 

621ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16523 

aconchego às Alagoas, sua terra natal. Ele nasceu em 
Pilar, pequeno Município da Grande Maceió.

A cidade tornou-se conhecida porque ali houve, 
em abril de 1878, a última execução no Brasil. Ama-
nhã, dia 28, completa 134 anos a execução na forca 
de um escravo de nome Francisco. O enforcamento foi 
autorizado pelo Imperador Dom Pedro II.

Nome largamente conhecido e admirado em Ala-
goas, Albérico Cordeiro seguiu as sugestões de ami-
gos e inimigos, candidatando-se à Prefeitura de uma 
outra pequena cidade, admirada, unanimemente, em 
todo o Brasil.

Um motivo maior talvez explique o significado 
dessa veneração pela cidade: dela, como Cordeiro, 
também foi Prefeito o internacionalmente conhecido 
escritor Graciliano Ramos. 

Antes de se tornar o grande escritor que todos sa-
bemos que foi, Graciliano foi comerciante em Palmeira 
dos Índios, para, em outubro de 1926, tornar-se seu 
Prefeito pelo voto, o mesmo voto com que seus mora-
dores honraram Albérico Cordeiro, em suas eleições.

Graciliano foi o terceiro Prefeito eleito em Pal-
meira dos Índios. Ele nasceu numa das cidades da 
microrregião de Palmeira, de nome extremamente 
simpático, até pela original semântica: Quebrangulo, 
com pronúncia tônica na sílaba “gu”.

Graciliano, um dos 15 filhos de uma família de 
classe média do sertão nordestino, passou parte da 
infância em Buíque (PE) e outra em Viçosa, Alagoas. 
Fez estudos secundários em Maceió, mas não cursou 
faculdade. Em 1910, sua família se estabelece em Pal-
meira dos Índios, Alagoas.

Em 1914, após breve estada no Rio de Janei-
ro, trabalhando como revisor, retorna à cidade natal, 
depois da morte de três irmãos, vitimados pela peste 
bubônica. Passa a fazer jornalismo e política em Pal-
meira dos Índios, chegando a ser Prefeito da cidade, 
de 1928 a 1930.

Em 1925, começa a escrever seu primeiro ro-
mance, Caetés, que viria a ser publicado em 1933. 
Muda-se para Maceió em 1930 e dirige a Imprensa e 
Instrução do Estado. Logo viriam São Bernardo, em 
1934; Angústia, em 1936, ano em que foi preso pelo 
regime Vargas, ditatorial, sob a acusação de subversão. 
Memórias do Cárcere (1953) é um contundente relato 
de sua experiência na prisão. Após ser solto em 1937, 
Graciliano transfere-se para o Rio de Janeiro, onde con-
tinua a publica não só romances, mas contos e livros 
infantis. Vidas Secas, obra-prima, é de 1938.

Em 1945, ingressa no Partido Comunista Bra-
sileiro. Sua viagem para a Rússia e outros países do 
bloco socialista é relatada em Viagem, livro publicado 
em 1953, ano de sua morte.

Ao homenagear nosso ex-colega na Câmara dos 
Deputados, nossa homenagem estende-se também 
ao grande escritor. Cordeiro conduziu a mesma Pal-
meira dos Índios, que marcou, para Graciliano, uma 
fase capaz de comprovar que a luta política pode, 
sim, e deve ser exercida com todo o rigor, sem jamais 
distanciar-se da lei.

Em cumprimento à lei, Graciliano não se importa-
va se agradava ou não. Importava-lhe que seus atos se 
baseassem no estrito cumprimento das normas legais. 
Ele queria fazer uma administração que merecesse 
aplauso dos homens de bem.

No início da administração de Prefeito, Graciliano 
desentendeu-se com seu Vice, que assim se viu com-
pelido a renunciar, o Sr. José Alcides de Morais. Apa-
rentemente, Graciliano Ramos era duro, intransigente 
e até “desumano”. Entretanto, não o era. Não admitia 
interferência de terceiros que tivessem o intuito de travar 
o bom andamento dos serviços por ele iniciados.

No ano de 1929, vários fatos importantes acon-
teceram em Palmeira dos Índios. Foi inaugurada a pri-
meira escola de datilografia, de propriedade da profes-
sora Camila de Lelis Calheiros Paes. À época, foram 
construídas três novas escolas no Município.

Exemplo de austeridade, Graciliano redigiu os 
famosos relatórios que encaminhava ao Governador 
do Estado. Já houve quem indagasse se os relatórios 
de Graciliano não serviriam, ainda hoje, de leitura obri-
gatória aos nossos governantes. 

Nos relatórios de Graciliano, Prefeito de Palmeira 
dos Índios (AL), no final da década de 20, o escritor 
dava lições de austeridade e de transparência nos 
gastos, muito antes de restrições como as da con-
temporânea Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo pri-
meiro decênio vamos comemorar neste Plenário, na 
próxima semana. 

É de um desses relatórios o trecho que passo 
a ler: 

Dos funcionários que encontrei em janei-
ro do ano passado restam poucos. Saíram os 
que faziam política e os que não faziam coisa 
nenhuma. Os atuais não se metem onde não 
são necessários, cumprem as suas obrigações 
e, sobretudo, não se enganam em contas.

Os relatórios foram redigidos já no final da ges-
tão de Graciliano, no final da década dos anos 20 do 
século passado.

O conjunto dos relatórios de Graciliano destaca a 
transparência nos gastos públicos – e nos gestos pú-
blicos também. À época, não existia Tribunal de Con-
tas, mas Graciliano fazia questão de prestar contas, 
dirigindo-se ao Governador do Estado.
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Srªs e Srs. Senadores, encerro a justificativa do 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Fede-
ral e ex-Prefeito de Palmeira dos Índios, com a leitura 
de um dos relatórios de Graciliano Ramos. 

Dizia Graciliano:
Ao Governo do Estado de Alagoas. 
Exmº Sr. Governador: 
Trago a V. Exª um resumo dos trabalhos 

realizados pela Prefeitura de Palmeira dos 
Índios em 1928.

Não foram muitos, que os nossos recur-
sos são exíguos. Assim, minguados, entretanto, 
quase insensíveis ao observador afastado, que 
desconheça as condições em que o Município 
se achava, muito me custaram.

COMEÇOS
O principal, o que sem demora iniciei, o 

de que dependiam todos os outros, segundo 
creio, foi estabelecer alguma ordem na Admi-
nistração.

Havia em Palmeira inúmeros prefeitos: 
os cobradores de impostos, o Comandante 
do Destacamento, os soldados, outros que 
desejavam administrar. Cada pedaço do Mu-
nicípio tinha um administrador particular, com 
Prefeitos Coronéis e Prefeitos inspetores de 
quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam ques-
tões de polícia e advogavam.

Para que semelhante anomalia desapa-
recesse lutei com tenacidade e encontrei obs-
táculos dentro da Prefeitura e fora dela – den-
tro, uma resistência mole, suave, de algodão 
em rama; fora, uma campanha sorna, oblíqua, 
carregada de bílis. Pensavam uns que tudo ia 
bem nas mãos de Nosso Senhor, que admi-
nistrava melhor do que todos nós; outros me 
davam três meses para levar um tiro.

Dos funcionários que encontrei em janei-
ro do ano passado restaram poucos: saíram os 
que faziam política e os que não faziam coisa 
nenhuma. Os atuais não se metem ou não são 
necessários, cumprem com suas obrigações 
e, sobretudo, não se enganam nas contas. 
Devo muito a eles.

Não sei se a administração do Município 
é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior.

RECEITA E DESPESA
A receita, orçada em 50:000$000 [a mo-

eda da época, réis, talvez] subiu, apesar de o 
ano ter sido péssimo, a 71:649$290, que não 
foram sempre bem aplicados por dois motivos: 
porque não me gabo de empregar dinheiro 
com inteligência e porque fiz despesas que 

não faria se elas não estivessem determina-
das no orçamento.

(...)
ILUMINAÇÃO
A iluminação da cidade custou 8:921$800. 

Se é muito, a culpa não é minha; é de quem 
fez o contrato com a empresa fornecedora 
de luz. 

(...)
CEMITÉRIO
No cemitério enterrei 189$000 – paga-

mento ao coveiro e conservação.
ADMINISTRAÇÃO
A administração municipal absorveu 

11:457$497 – vencimentos do Prefeito, de 
dois secretários (um efetivo, outro aposenta-
do), de dois fiscais, de um servente; impressão 
de recibos, publicações, assinatura de jornais, 
livros, objetos necessários à secretaria, tele-
gramas.

Relativamente à quantia orçada, os te-
legramas custaram pouco. De ordinário vai 
para eles dinheiro considerável. Não há vereda 
aberta pelos matutos, forçados pelos inspe-
tores, que a prefeitura do interior não ponha 
no arame, proclamando que a coisa foi deita 
por ela; comunicam-se as datas históricas 
ao Governador do Estado, que não precisa 
disso; todos os acontecimentos políticos são 
badalados. Porque se derrubou a Bastilha – 
um telegrama; porque se deitou uma pedra 
na rua – um telegrama; porque o Deputado F. 
esticou a canela – um telegrama. Dispêndio 
inútil. Toda a gente sabe que isto por aqui vai 
bem, que o deputado morreu, que nós cho-
ramos e que em 1559 D. Pedro Sardinha foi 
comido pelos Caetés.

ARRECADAÇÃO 
As despesas com a cobrança dos im-

postos montaram a 5:602$244. Foram altas 
porque os devedores são cabeçudos. Eu dis-
se ao Conselho, em relatório, que aqui os 
contribuintes pagam ao Município se querem, 
quando querem e como querem. Chamei um 
advogado e tenho seis agentes encarregados 
de arrecadação, muito penosa. (...)

LIMPEZA PÚBLICA 
(...)
Cuidei bastante da limpeza pública. As 

ruas estão varridas; retirei da cidade o lixo 
acumulado pelas gerações que por aqui pas-
saram. (...)
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Houve lamúrias e reclamações por se ha-
ver mexido no cisco preciosamente guardado 
em fundos de quintais; lamúrias, reclamações 
e ameaças porque mandei matar algumas cen-
tenas de cães vagabundos; lamúrias, reclama-
ções, ameaças, guinchos, berros e coices dos 
fazendeiros que criavam bichos nas praças.

(...)
TERRAPLENO DA LAGOA
O espaço que separa a cidade do bair-

ro de Lagoa era uma coelheira imensa, um 
vasto acampamento de tatus, qualquer coisa 
deste gênero. 

(...)
Durante meses mataram-me o bicho de 

ouvido com reclamações de toda ordem con-
tra o abandono em que deixava a melhor es-
trada para a cidade. Chegaram lá pedreiros 
– outras reclamações surgiram, porque as 
obras irão custar um horror aos de contos de 
réis, dizem. 

Custarão alguns, provavelmente. Não 
tanto quanto as pirâmides do Egito, contudo. 
O que a Prefeitura arrecada basta para que 
não nos resignemos às modestas tarefas de 
varrer as ruas e matar cachorros. 

Até agora as despesas com o serviço da 
lagoa sobem a 14:418$627. 

Convenho em que o dinheiro do povo po-
deria ser mais útil se estivesse nas mãos, ou 
nos bolsos, de outro menos incompetente que 
eu; em todo caso, transformando-o em pedra, 
cal, cimento, etc., sempre procedo melhor que 
se distribui-se com os meus parentes, que ne-
cessitam, coitados.

DINHEIRO EXISTENTE
Deduzindo-se da receita a despesa e 

acrescentando-se 105$865 [contos de réis] que 
a administração passada me deixou, verifica-
se um saldo de 11:044$ 947.

40$897 estão em caixa e 11:044$050 
depositados no Banco Popular e Agrícola de 
Palmeira. O Conselho autorizou-me a fazer o 
depósito.

Devo dizer que não pertenço ao banco 
nem tenho lá interesse de nenhuma espécie. 

A prefeitura ganhou: livrou-se de um te-
soureiro, que apenas servia para assinar as 
folhas e embolsar o ordenado, pois no interior 
os tesoureiros não fazem outra coisa, e teve 
615$050 de juros. (...)

LEIS MUNICIPAIS

Em janeiro do ano passado não achei no 
Município nada que se parecesse com lei, fora 
as que havia na tradição oral, anacrônicas, do 
tempo das candeias de azeite.

Constava a existência de um código mu-
nicipal, coisa inatingível e obscura. Procurei, 
rebusquei, esquadrinhei, estive quase a re-
correr ao espiritismo., convenci-me de que o 
código era uma espécie de lobisomem.

Afinal, em fevereiro, o secretário desco-
briu-o entre papéis do Império (...). Encontrei 
no folheto algumas leis, aliás, muito bem re-
digidas, e muito sebo. Com elas e com outras 
que nos dá a Divina Providência consegui 
aguentar-me, até que o Conselho, em agosto, 
votou o código atual.

CONCLUSÃO
Procurei sempre os caminhos mais cur-

tos. Nas estradas que se abriram só há cur-
vas onde as retas foram inteiramente impos-
síveis.

Evitei emaranhar-me em teias de ara-
nha.

Certos indivíduos, não sei por que, ima-
ginam que devem ser consultados; outros se 
julgam autoridade bastante para dizer aos con-
tribuintes que não paguem os impostos.

Não me entendi com esses.
Há quem ache tudo ruim, e ria cons-

trangidamente, e escreva cartas anônimas, 
e adoeça, e se morda por não ver a infalível 
maroteirazinha, a abençoada canalhice, pre-
ciosa para quem a pratica, mais preciosa ain-
da para os que dela se servem com assunto 
invariável; há quem não compreenda que um 
ato administrativo seja isento de lucro pesso-
al, há até quem pretenda embaraçar-me em 
coisa tão simples como mandar quebrar as 
pedras dos caminhos.

Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arre-
cadei 1:325$500 de multas.

Não favoreci ninguém. Devo ter cometido 
numerosos disparates. Todos os meus erros, 
porém, foram da inteligência, que é fraca.

Perdi vários amigos, ou indivíduos que 
possam ter semelhante nome.

Não me fizeram falta.
Há descontentamento. Se a minha estada 

na Prefeitura por estes dois anos dependesse 
de um plebiscito, talvez eu não obtivesse dez 
votos. Paz e prosperidade.

Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 
1929.
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Graciliano Ramos.

Sr. Presidente, com esse texto de Graciliano Ra-
mos, eu encaminho à Mesa a homenagem ao falecido 
ex-Deputado e Prefeito de Palmeira dos Índios, Albéri-
co Cordeiro. E faço uma homenagem ao meu prezado 
colega, nosso colega e companheiro meu de partido, 
o Governador Teotônio Vilela, que vai fazendo uma 
administração com esse mesmo sentido, do cuidado 
com a coisa pública, do cuidado com os gastos.

E aí eu faço uma tríplice homenagem: ao Gover-
nador que está sentido, que me pede para homenage-
ar Albérico Cordeiro; a Alagoas que está em pranto; e 
lembrando do imortal escritor de tantas obras-primas 
que nos fazem credores da admiração internacional 
quando essas obras de Graciliano são traduzidas para 
qualquer língua deste Planeta.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Encaminho à Mesa, portanto.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. César Borges, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Gilvam Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Pela Liderança, convidamos o Senador Osmar 
Dias para fazer uso desta tribuna.

V. Exª dispõe de cinco minutos, a partir do posi-
cionamento que V. Exª manifesta através de gestos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, 
V. Exª não acha muito cinco minutos para mim?

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – É o tempo regimental. Mas se V. Exª solicitar, 
será atendido.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Porque, se-
não, eu volto para o Plenário e peço pela ordem e falo 
meia hora. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª vai dispor do que tem no Regimento, com 
as concessões devidas.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Vou seguir a 
sabedoria do Senador Arthur Virgílio, que não se ins-
creve mais como Líder; se inscreve pela ordem, fala 
meia hora e quem é Líder como ele não precisa se 
inscrever mais como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sena-
dor Osmar, só para esclarecer V. Exª. Fiz uma home-
nagem a um colega falecido, de quem fui colega por 
muitos anos, uma figura muito querida, que deixou as 
melhores lembranças na Casa, e ele governou a ci-
dade de Graciliano Ramos, que é outra figura imortal. 
Talvez por isso eu tenha...

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu até me 
incorporo à sua homenagem e faço também uma ho-

menagem – e aí vou precisar de tempo para fazer essa 
homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Dez minutos está bom, Excelência?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Vou fazer uma homenagem 
à Nice Braga, que faleceu ontem, ex-primeira-dama 
do Estado do Paraná, mulher do ex-Governador Ney 
Braga, que foi Ministro da Educação e que foi um dos 
maiores políticos contemporâneos do Paraná. 

Então, as homenagens do Paraná, que quero in-
terpretar desta tribuna, à ex-primeira-dama, que criou 
inclusive o Provopar do Paraná, que completa 30 anos 
este ano. Ela, portanto, prestou grandes serviços ao 
Paraná. Minhas homenagem à Dona Nice Braga.

Mas gostaria de falar, Sr. Presidente, sobre dois 
projetos de lei, de minha autoria. Aliás, V. Exª fez falta 
nesta Casa, ficou distante daqui alguns tempos e hoje 
volta, matando saudades aqui de quem sente a falta 
de V. Exª na tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Mas gostaria, 
Presidente, aproveitando este tempo que V. Exª me 
concede, de lamentar, de uma forma profunda, porque 
eu tive duas leis vetadas pelo Presidente Lula em um 
ano, e duas leis importantes.

Quando vi aqui hoje alguns Senadores fazendo 
homenagem aos caminhoneiros do Brasil, aqui hoje 
estão sindicatos representantes dos caminhoneiros 
do Brasil, eu fiquei olhando, ouvindo e pensando: mas 
como as pessoas falam uma coisa e fazem outra!

Durante dez anos, eu defendi um projeto de lei, de 
minha autoria, propondo tempo de direção na jornada 
dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros, que diri-
gem por essas estradas do País afora, são obrigados 
a dirigir 10 horas sem interromper a jornada, 12 horas, 
morrem nas estradas, acidentes ocorrem, e parece que 
isso não tem nenhuma importância para quem exerce 
um cargo público, para quem está na vida pública. Afinal 
de contas, são caminhoneiros trabalhando, exercendo 
sua profissão, mas são pessoas que estão morrendo. 
E, com os caminhoneiros, muita gente também perde 
a vida porque o caminhoneiro cansado, sem reflexo, 
acaba provocando acidentes.

Sr. Presidente, é muito grave a situação das es-
tradas no Brasil. A infraestrutura neste País não foi 
cuidada devidamente. Esse é um dos motivos pelos 
quais os acidentes ocorrem. Mas o outro é o cansaço 
dos motoristas de ônibus e caminhoneiros.

Hoje, descendo aqui pela Esplanada dos Minis-
térios, eu vi caminhões, ônibus, caminhoneiros, filas, 
e todo o mundo presta homenagem aos caminhonei-
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ros, e todo mundo presta homenagem aos motoristas 
de ônibus, que precisam descansar – todo o mundo 
diz isso.

Aí eu luto dez anos para aprovar um projeto. O 
meu projeto vai para o Presidente da República. E o 
Presidente da República, que é um trabalhador, antes 
de ser Presidente da República, sindicalizado, presi-
dente de sindicato, trabalhador, vetou o projeto de lei 
que dizia que motorista de caminhão poderia dirigir 
sem interromper a jornada até cinco horas; depois, 
ele tinha que interromper por uma hora, dirigir mais 
cinco e descansar de forma ininterrupta durante o dia 
durante 10 horas.

A justificativa que me deram para vetar o pro-
jeto: houve pressão de algumas transportadoras, de 
algumas entidades representantes das transportado-
ras. Ah, claro, a transportadora terá que contratar dois 
motoristas de caminhão para pôr dentro da cabine do 
caminhão. Com o meu projeto tem que contratar, com 
a minha lei tem que contratar.

Mas nós não estamos falando em gerar mais 
empregos neste País? Não estamos falando que é 
preciso criar oportunidades para os trabalhadores 
deste País? A minha lei dizia isso. É preciso que um 
motorista de caminhão tenha o direito – e o de ônibus 
principalmente porque transporta gente – de descan-
sar 10 horas por dia sem interromper esse descanso, 
porque não adianta dormir uma hora e sair dirigindo, 
dormir outra. Não; tem que descansar 10 horas. É isso 
o que recomenda a Organização Mundial de Saúde. 
Mas motoristas de ônibus e caminhão não precisam, 
não é? Porque a transportadora precisa faturar mais, 
precisa ganhar mais!

Então, o Presidente Lula ouviu quem para vetar 
o meu projeto de lei?! Não sei quem ele ouviu, mas la-
mento que o Presidente Lula tenha vetado uma lei que 
eu levei dez anos para aprovar aqui no Congresso. A 
gente leva dez anos trabalhando – fiz audiências públi-
cas, ouvi caminhoneiros, ouvi taxistas, ouvi motoristas 
de ônibus – e, depois, o projeto é vetado.

E a justificativa é que não podemos aumentar 
o custo Brasil. Mas podemos aumentar o número de 
pessoas que morrem nas estradas; podemos aumen-
tar o número de motoristas que estão morrendo e, às 
vezes, matando, sem ter responsabilidade porque es-
tão lá cansados para cumprir essa jornada. Ah, isso 
pode. Mas aumentar o custo Brasil não pode! Pode 
morrer gente, pode deixar famílias sem aquele que 
sustenta a família, que é o motorista, que está ali tra-
balhando para sustentar a família. Aumentar o custo 
Brasil não pode. 

Que aumentar o custo Brasil nada! Que conversa 
mole! Que conversa fiada é essa?! No Brasil, o frete 

nas rodovias do jeito que está, com o motorista diri-
gindo 20 horas, leva 16% do preço de um produto e é 
transformado em despesa de frete. Quando o consu-
midor compra uma lata de óleo de soja que a dona de 
casa coloca lá na prateleira, ela está colocando uma 
lata de óleo de soja que custa X. Nesse preço, 16% são 
frete. Então, o custo Brasil já está muito alto, porque, 
aqui na Argentina, é 8%, metade; nos Estados Unidos, 
8%, metade; no Brasil, 16%. Não é custo Brasil coisa 
nenhuma. É a ganância de algumas transportadoras 
que não concordaram com a minha lei e foram lá ao 
Presidente falar bobagem, e o Presidente, infelizmen-
te, ouviu essas bobagens, sua assessoria pisou na 
bola, e vetou uma lei que poderia dar segurança para 
os caminhoneiros nas estradas.

E estão aí os caminhoneiros e todo o mundo aí 
fazendo média. Tem candidato a Presidente, tem de 
tudo lá, fazendo média com os caminhoneiros. Eu nem 
fui lá! Nem fui lá, porque a minha parte eu fiz: aprovei 
uma lei que poderia dar dignidade, conforto e, sobre-
tudo, segurança aos caminhoneiros.

E numa outra lei que o Presidente Lula vetou, re-
cebi a seguinte explicação: “Não, sua lei é muito boa, 
mas vamos fazer um decreto mais completo, mais 
abrangente”. E a lei se foi já faz quase um ano, e não 
veio o decreto, não veio coisa nenhuma.

Sabe quanto tempo, Presidente, trabalhei para 
aprovar essa lei? Senador Arthur Virgílio, V. Exª sabe 
o quanto eu brigo aqui com a questão do pedágio nas 
estradas. No Paraná, isso é emblemático e já foi ques-
tão política em eleições – um fala que acaba, outro fala 
que abaixa, e não acaba e não abaixa, e o povo conti-
nua pagando pedágio. Aí, pensei assim, lá em 2001... 
V. Exª já estava aqui, em 2001, ou não? Não estava. 
Aí, eu fiz um projeto dizendo que, naquela praça de 
pedágio, teria de ser contabilizado quanto a conces-
sionária faturou e, naquele trecho de rodovia, quanto 
a concessionária investiu. Por quê? Para sabermos se 
estamos pagando um preço justo pela tarifa, porque 
no Paraná, para se descer, por exemplo, de Curitiba 
à praia – ida e volta – são quase R$27,00. Tem gente 
que não paga – não pode pagar. 

Um caminhão que sai carregado de calcário lá de 
Rio Branco do Sul até Toledo, por exemplo, na zona de 
produção do Paraná, se, em vez de pagar em dinheiro, 
for pagar em calcário – vejam bem o que vou dizer –, 
chega lá vazio, porque o preço do produto não paga a 
conta do calcário. Então, produtos que têm valor agre-
gado baixo não dá para transportar por caminhão pelas 
rodovias do Paraná. A tarifa está abusiva.

Em 2001, eu fiz um projeto; em 2002, foi apro-
vado no Senado e foi para a Câmara. Lá ficou de seis 
a sete anos, e, no ano passado, a Câmara aprovou o 
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meu projeto. O que dizia o meu projeto? Dizia que toda 
concessão pública tem de prestar contas a cada três 
meses, numa planilha, dizendo que faturamos tanto e 
investimos tanto na melhoria dos serviços – telefonia, 
estrada.

O Presidente Lula vetou! Mas, meu Deus do céu, 
qual é o problema dessa lei? Ela iria oferecer transpa-
rência para a gente saber se as empresas privatizadas 
de telefone estão investindo em tecnologia, se estão 
investindo para atender melhor ao público consumidor. 
A gente iria saber se o caminhoneiro, se o motorista 
de caminhão, até a transportadora que ajudou a ve-
tar o outro projeto, se os usuários das rodovias estão 
pagando um pedágio alto; se o investimento que está 
sendo feito está bom ou não. 

No ano passado, as concessionárias de pedágio 
no Paraná faturaram R$1 bilhão – R$1 bilhão! Não es-
tou falando de pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. 
E eu quero saber quanto eles investiram, porque eu 
não vejo rodovia...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Osmar, o tempo se esgotou, mas per-
gunto a V. Exª se deseja continuar o pronunciamento 
e de quantos minutos necessita.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Dois minu-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª tem dez minutos, pela sua humildade, pela 
sua competência parlamentar em aprovar projetos.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Em dois mi-
nutos eu concluo o que eu quero dizer.

Senador Arthur Virgilio, a minha lei foi aprovada 
– de 2001 a 2010 são nove anos, mas foi no ano pas-
sado; vá lá... – em oito anos. Uma levou dez; outra, oito! 
Mostra também que aqui as coisas andam devagar. Aí 
o Presidente Lula vetou.

Um Ministro me ligou e disse: “Não se preocupe 
porque o Presidente vetou a sua lei, mas vai baixar um 
decreto muito mais abrangente e transparente”. Baixou 
nada! Atendeu ao interesse de quem esse veto? Dos 
usuários da rodovia, que acham que estão pagando 
muito pelo pedágio? Não. Não atendeu aos interesses 
dos usuários das rodovias. O veto do Presidente não 
atendeu; o veto do Presidente atendeu às concessio-
nárias de pedágios, que desejam continuar cobrando 
o que querem, os preços absurdos, abusando da pa-
ciência do contribuinte, do consumidor, sem terem de 
prestar conta. E elas falam: “Não, mas nós estamos 
investindo na melhoria das estradas”. Estão investin-
do em melhoria de quais estradas? Aquelas que estão 
pedagiadas no Paraná não estão sendo duplicadas. 

Aliás, em Cascavel e Medianeira está morrendo 
gente porque a rodovia não foi duplicada. E sabe por 

que não foi duplicada? Porque o Governo, no mês de 
agosto de um ano eleitoral, baixou a tarifa e prolongou 
o cronograma para a duplicação daquela rodovia. Ve-
jam a desonestidade. Em agosto de um ano em que 
havia eleição em outubro: “Ah, vamos negociar. Vocês 
não precisam duplicar, e a gente baixa a tarifa pela 
metade, para termos bastante voto desse pessoal que 
passa nessa rodovia”.

Foi assim que aconteceu, Presidente! Assim que 
a gente perde a eleição às vezes, porque, na boca 
da eleição, quem está no Governo faz uma falcatrua 
desta: negocia com a concessionária; ela não precisa 
duplicar, baixa o preço, e aí o eleitor fala: está vendo, 
baixou o preço. Vamos continuar que está bom, está 
até baixando o preço do pedágio... Depois passa a elei-
ção e vem uma cacetada na cabeça do consumidor, 
e ele paga aquele tanto que estava pagando mais um 
tanto que aumenta, porque aí vem despesas, princi-
palmente despesas que não podem ser explicadas, 
porque as concessionárias participam efetivamente 
do processo político, e tem gente que não precisa 
explicar também de onde veio o dinheiro para fazer a 
campanha. E assim o processo político no Brasil vai 
se enrolando com essas questões econômicas que 
atingem a população.

Deus queira que um dia o povo deste País acor-
de! Deus queira que a população deste País acorde 
para isso que ocorre principalmente em épocas de 
eleição. Não é possível que a gente continue assis-
tindo a isso.

Eu vim aqui para protestar, porque estão fazendo 
média com os caminhoneiros, hoje, aqui em Brasília e 
com os motoristas de ônibus. Mas, na hora de deixar 
em vigor uma lei que protegia os caminhoneiros e que 
protegia o direito dos consumidores e usuários das ro-
dovias, vetaram-me as duas leis. Pena, Sr. Presidente. 
Trabalhei dez anos em uma; oito em outra. Com uma 
canetada, as duas leis foram para o espaço.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 

– AP) – Senador Osmar Dias, a Mesa agradece as 
considerações de V. Exª e testemunha a eficiente ca-
pacidade de gerenciamento e execução da sua ação 
parlamentar. V. Exª consegue apresentar excelentes 
projetos nesta Casa. 

Estamos sempre sujeitos às condições do veto 
pela própria democracia, mas quero assumir um com-
promisso com V. Exª, até porque muito me sensibilizou 
o homem prático e eficiente que é V. Exª. Eu estarei 
jantando com o Presidente Lula nesta próxima quinta-
feira, com mais alguns companheiros, e haverei de 
tocar nesse assunto. Quem sabe se V. Exª não fizer 
um pedido de reconsideração – eu acho que pode ter 
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havido uma falha realmente da assessoria –, é bem 
capaz de o Presidente Lula reconsiderar e reestudar, 
sem dúvida, com mais atenção diante desse grande 
movimento que houve aqui na Capital Federal.

Portanto, não jogue a toalha, ainda há possibilida-
de. E eu farei tudo para que isso aconteça em virtude 
da sua competente atuação parlamentar.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, 
só quero falar uma frase. Quero pedir a V. Exª que leve 
mesmo ao Presidente Lula esta minha reivindicação, 
usando do prestígio que V. Exª tem com o Presidente 
Lula, dessa amizade que V. Exª tem com o Presidente 
Lula, e me ajude a reverter esses dois projetos de lei, 
porque senão a minha esperança fica só para o dia 
em que V. Exª for Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Agradeço a V. Exª. Pode considerar que, se a 
amizade prevalecer, o seu projeto poderá ser recon-
siderado.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
V. Exª dispõe de dez minutos.

O Senador Romeu Tuma quer presidir a Casa ou 
quer preparar-se para assumir a tribuna?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Gilvam Borges, Srªs e Srs. 
Senadores, fui Presidente da primeira CPI das ONGs 
no Senado Federal. Naquela época não se podia se-
quer pensar em investigar uma ONG, era quase uma 
heresia, tal era a aura que algumas ONGs colocaram 
sobre si próprias de entidades sacrossantas. 

Aquela CPI, que foi instalada a duras penas, con-
seguiu claramente identificar que existiam duas cate-
gorias de ONGs: aquelas que se dedicavam a exercer 
um papel importante e necessário onde nem o Estado 
nem a iniciativa privada têm, sozinhos ou em conjunto, 
a vocação, os meios ou interesse de intervir decisiva-
mente; de outro, as ONGs que se orientam por inte-
resses, para ser suave, particularistas e, muitas vezes, 
contrários ao bem comum. Isso ficou muito evidente 
durante a investigação que pudemos fazer.

Identificamos dez ONGs que claramente come-
teram ilícitos contra o dinheiro público, porque algu-
mas organizações que se dizem não-governamentais 
deveriam ser chamadas de neogovernamentais, pois, 
na verdade, vivem às custas do dinheiro que rece-
bem de convênios que fazem com o Governo, seja o 
Federal, que é, na verdade, a grande mãe de muitas 
ONGs ilícitas, e também com os governos estaduais, 
municipais, etc. 

Mas hoje eu quero fazer uma homenagem a uma 
organização não-governamental que é, sob todos os 
aspectos, uma ONG do bem, uma organização não-

governamental que faz jus ao nome realmente de or-
ganização não-governamental. Estou falando, Sr. Presi-
dente, da Legião da Boa Vontade, LBV. Aqui, inclusive, 
está presente o Dr. Paulo Duarte, que é Diretor Execu-
tivo da LBV Nacional e me honra muito estar assistindo 
de corpo presente ao meu pronunciamento. 

A LBV, indubitavelmente, inscreve-se na primeira 
tipologia que eu mencionei, quer dizer, de uma ONG 
do bem. Trata-se de uma associação civil de direito 
privado, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, 
filosófica, ecumênica e altruísta, sem fins lucrativos, 
realmente sem fins lucrativos. Ela atua no Brasil, Sena-
dor Gilvam Borges, desde o dia 1º de janeiro de 1950, 
que é o Dia da Confraternização Universal, quando foi 
fundada pelo saudoso Alziro Zarur.

Após todos esses anos de meritório trabalho de-
senvolvido no Brasil e no exterior, reconhecida como 
instituição de utilidade pública federal pelo Decreto 
nº 39.424, de 1956, a Legião da Boa Vontade, a LBV, 
continua em franca atuação, voltada para ações em 
variadas áreas sociais, sobretudo na educacional, já 
sob a direção serena de seu atual Presidente, o Dr. 
José de Paiva Netto.

Srªs e Srs. Senadores, é sobre o trabalho so-
cioeducacional da LBV que pretendo discorrer neste 
momento. Suas unidades socioeducacionais estão 
localizadas em dezenas de cidades brasileiras, com-
pondo um amplo leque que se estende das escolas de 
educação básica até os centros comunitários e educa-
cionais para idosos, passando também por lares para 
crianças e adolescentes. 

A premissa axial da LBV é de que a educação 
deve fundar-se na família, em sólidos princípios éticos 
e morais, perpassados por uma espiritualidade ecumê-
nica, que valoriza a sociedade e o amor ao próximo. 
Essa base poderosa tornou-a uma referência interna-
cional. A LBV foi a primeira organização brasileira do 
chamado Terceiro Setor, o das organizações não-gover-
namentais, a associar-se, em 1994, ao Departamento 
de Informação Pública das Nações Unidas.

Seguindo à risca sua elevada missão, qual seja: 
“Promover Educação e Cultura com Espiritualidade 
Ecumênica, para que haja Alimentação, Segurança, 
Saúde e Trabalho para todos, na formação do Cida-
dão Planetário”, a LBV tem contribuído, desde seus 
primórdios, para a melhora da qualidade de vida de 
populações sem situação de vulnerabilidade ou risco 
social e/ou pessoal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que 
dimensionemos a extensão do papel social exercido 
pela Legião Brasileira da Boa Vontade, basta recorrer 
a um único dado. No ano de 2009, Senador Gilvam 
Borges, a LBV realizou um total de 8.016.758 aten-
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dimentos e benefícios a populações em situação de 
vulnerabilidade, fornecendo-lhes educação, cultura, 
alimentação e apoio nos campo da segurança, da 
saúde, do trabalho e do lazer.

Há poucas semanas, Senador Romeu Tuma, re-
cebi, em meu gabinete, uma correspondência gentil-
mente encaminhada pelo Doutor Paulo Duarte Pereira, 
Diretor-Executivo da LBV, que, como disse no início, 
está presente. Comunicava-me ele, na ocasião, o lan-
çamento da campanha denominada “Criança Nota 
10 – Sem Educação, Não Há Futuro!”, cujo objetivo 
é ofertar material escolar básico a crianças e adoles-
centes de 6 a 12 anos.

Em nosso País, como é de conhecimento geral, 
nem sempre as crianças oriundas de famílias menos 
favorecidas contam com o material escolar básico, o 
qual lhes possibilitaria frequentar as salas de aula em 
condições de igualdade com as demais crianças. Ciente 
desse gap, a Legião Brasileira da Boa Vontade defla-
grou a campanha em dezenas de cidades brasileiras, 
com a entrega de mais de doze mil kits escolares.

Meus colegas Senadores e Senadoras, recebi, 
acho que alguns dos senhores também receberam, 
um exemplar desse kit e posso referendar sua quali-
dade. Ao contrário de similares contratados por diver-
sas regionais de ensino em diversas localidades do 
País, quase sempre a preços absurdos, o kit da LBV 
é adequado a cada modalidade de ensino e é com-
posto de itens como: mochila, estojo, lápis preto e de 
cor, canetas esferográficas e hidrográficas coloridas, 
apontador, borracha, tubo de cola, tinta guache, cader-
nos de desenho e cadernos chamados universitários, 
papel almaço, régua, dicionário da língua portuguesa 
e jogo pedagógico.

Sr. Presidente, quero louvar a feliz iniciativa da 
LBV. É com ações desse tipo, com objetivos límpidos 
e de alto retorno social, que integram a sociedade ao 
unir suas partes mais e menos aquinhoadas, que po-
deremos avançar em uma área essencial para o pro-
gresso humano: a educação.

Quero também, Sr. Presidente, registrar que a 
LBV já está presente no meu Estado de Roraima, o 
mais setentrional do País, e que fez um convênio com 
a Prefeitura, que doou à instituição um terreno de cer-
ca de 3 mil metros quadrados, onde será construído 
um importante investimento: uma estrutura capaz de 
atender as escolas no período interturnos, atender os 
jovens e as crianças na complementaridade da edu-
cação em todos os seus aspectos.

Eu fico muito feliz por ter sido, vamos dizer assim, 
o interlocutor entre a LBV e a Prefeitura de Boa Vis-
ta, capital do meu Estado, e por ter conseguido, num 
tempo recorde, que o prefeito Iradilson Sampaio, um 

homem sensível às necessidades dos mais carentes, 
rapidamente fizesse a doação. E dentro de pouco tem-
po, com certeza, a LBV estará começando as obras 
em Roraima.

Eu quero dizer da minha satisfação e, ao mesmo 
tempo, agradecer à LBV, por intermédio do Dr. Paulo 
Duarte, aqui presente. Também quero agradecer ao 
Prefeito Iradilson, porque a Prefeitura não vai gastar 
um tostão nessa obra social; e a LBV vai construir 
essa obra também sem recurso público. Vai construir 
essa obra – como constrói todas – com os donativos 
que recebe daqueles que participam da sua causa e 
acreditam no seu trabalho. 

Portanto, quero encerrar, Sr. Presidente, mais 
uma vez cumprimentando aqueles que fazem a Legião 
da Boa Vontade em todo o País e até no exterior; mas 
especialmente a minha satisfação em ver que o meu 
Estado, a minha capital Boa Vista vai receber também 
um benefício maior da LBV dentro em breve.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Caval-
canti, o Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Senador Mozarildo, eu pediria licença a V. Exª para, se 
possível, incorporar-me ao discurso de V. Exª por tudo 
que eu conheço da Legião da Boa Vontade.

Quanto ao Dr. Paulo, eu queria cumprimentá-lo, 
porque, em São Paulo, há mais de décadas desen-
volve um trabalho excelente na capital e no interior do 
Estado, no atendimento principalmente às crianças 
carentes. Sem dúvida alguma, contribui com o futuro 
do País a grandiosidade daqueles que se dedicam à 
educação, incorporando todos os benefícios possíveis, 
sem onerar o Estado, o cidadão e os pais, que terão 
tranquilidade em ver os filhos trabalhando na LBV e 
comparecendo com práticas de esportes e tudo. Eu 
conheço bem, frequentei várias vezes, já visitei no 
interior, pois a capital é próxima do centro. Acho que 
V. Exª traz, em boa hora, bons exemplos para aque-
les que podem trabalhar no sentido de desenvolver a 
educação, que, como a gente fala, é o futuro do País. 
Nós estamos atrasados. Provavelmente, o futuro está 
passando. Temos de recorrer a entidades que possam 
nos ajudar. Cumprimento V. Exª. Espero visitar a LBV 
no seu Estado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Eu agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma, que 
está presidindo a sessão e representando um Estado 
importante como São Paulo. Realmente seu aparte dá 
um fecho todo especial ao meu pronunciamento.
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E eu queria também aproveitar e convidar as pes-
soas do Brasil todo, mas especialmente de Brasília, 
para visitarem o Templo da LBV aqui na cidade. É real-
mente uma obra linda, sob todos os aspectos: externa 
e internamente e em tudo o que lá se faz. 

Eu quero, portanto, encerrar agradecendo a to-
dos que me ouviram e reiterar o meu agradecimento 
à LBV. Um dia desses, algumas ONGs dessas que 
não são dessa linha, elegeram-me inimigo número 
um das ONGs. Realmente eu sou inimigo número um 
das ONGs picaretas, mas sou o amigo número um das 
ONGs honestas como a LBV.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado Senador. 

Senador César Borges, tem V. Exª a palavra, 
como inscrito e para uma comunicação inadiável. V. 
Exª prefere falar como inscrito?

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Como 
inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª pode me dar a vaga para uma comunicação 
inadiável?

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Como 
muita satisfação, Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Agradeço.

Tem V. Exª a palavra.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, eu 
venho a esta tribuna trazer um assunto que, lamenta-
velmente, eu gostaria de não ter que comentar, mas 
sou obrigado a fazê-lo por vários motivos. 

Em primeiro lugar, pelo fato de que sou Sena-
dor pelo Estado da Bahia e acho que meu papel aqui 
é sempre trazer os reclamos da população do meu 
Estado. 

Em segundo lugar, porque, como cidadão, tam-
bém sinto que tenho que trazer essa ansiedade que 
me vai dentro d’alma, por conta de que vejo uma si-
tuação insustentável no nosso Estado, com relação 
a um inaceitável aumento da violência na Bahia, Sr. 
Presidente. 

V.Exª, que é um homem da segurança pública, 
sabe muito bem do que estamos falando: daquele 
momento em que o cidadão se sente refém da crimi-
nalidade, da violência, quando o cidadão sente que a 
sua maior conquista dentro de uma democracia, que 
é a sua cidadania, significa, antes de tudo, o direito 
de ir e vir em liberdade, sentindo-se um cidadão livre. 
Lamentavelmente, a situação da violência chegou a 
um ponto que nem a pessoa física, o cidadão, sente-
se à vontade para se locomover a qualquer hora do 

dia. O que é pior, Sr. Presidente, o que eu diria que é 
trágico é que os nossos filhos, que nós amamos, têm 
que ir para a escola, têm que frequentar um baile, têm 
que assistir um Bahia e Vitória e, lamentavelmente, 
são assassinados. São assassinados. O que nós te-
mos a fazer? Apelar para quem, Sr. Presidente? Lá 
na Bahia, nós sempre teremos que apelar para o Se-
nhor do Bonfim, o grande protetor do nosso Estado e 
da nossa gente. Mas acho que nós temos o direito de 
apelar para o Poder Público. A Constituição reza que 
a segurança é um dever do Estado, é um direito do 
cidadão. Mas nós temos que apelar a quem? Para o 
Senhor do Bonfim, para as orações, para que, quando 
um filho sair, a qualquer hora do dia ou da noite, ele 
possa retornar em paz para sua casa. 

Senão vejamos, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Senador Mozarildo, as notícias dos últimos dias 
confirmam essa situação caótica, que já foi objeto de 
vários pronunciamentos por mim realizados aqui no 
Senado.

As informações trazidas pelos jornais são alar-
mantes e não me deixam mentir. Não é um discurso 
de Oposição. É um discurso de um cidadão angustia-
do, como milhares de cidadãos por toda a Bahia. Se 
no passado essa situação se resumia à região me-
tropolitana de Salvador, hoje ela atinge todo o interior 
do Estado.

Recentemente, eu liguei para um superinten-
dente do Banco do Brasil, pedindo para reabrir uma 
agência do Banco do Brasil na cidade de Iguaí. Ele me 
disse que, lamentavelmente, aquela agência já havia 
tido dois assaltos seguidos e que ele não poderia re-
abrir, sob a possibilidade de colocar em risco não só 
a agência e os seus funcionários, como a vida dos 
próprios clientes.

Então, há todo tipo de assalto, seja a banco, seja 
a tal pegadinha na saída do banco, seja o assalto na 
caixa bancária quando se vai sacar um recurso, seja 
assalto nas sinaleiras, sejam arrastões praticados nos 
engarrafamentos que, lamentavelmente, são constan-
tes na cidade de Salvador.

Então, os jornais trazem isso. Vou apontar aqui 
um dos jornais da Bahia: “24 horas marcadas pela 
violência”. 

Jornal Tribuna da Bahia: “Durante o final de se-
mana foram registrados 22 homicídios, 16 deles em 24 
horas” na cidade de Salvador. A quem reclamar, Presi-
dente Tuma? A quem nós vamos pedir providência? 

Então, a Tribuna da Bahia, que é um tradicional 
jornal baiano, não me deixa mentir. Não é aqui um 
discurso de Oposição, mas um profundo lamento que 
faço ao ver essa situação na Bahia.
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A situação também é preocupante em vários 
Municípios baianos. Vamos para o segundo maior 
Município do Estado da Bahia, a cidade de Feira de 
Santana. O jornal A Tarde registra, na edição de hoje, 
terça-feira, que a segunda maior cidade, que é o Mu-
nicípio de Feira de Santana, teve nove assassinatos 
nos últimos dois dias, trazendo sérias preocupações 
a sua população. 

O jornal diz também que ocorreram, este ano, 
132 assassinatos em Feira de Santana em apenas 4 
meses, enquanto que, durante todo o ano passado, 
as mortes por homicídio foram 342. Pela proporção, 
é possível prever que, infelizmente, Feira ainda terá, 
este ano, mais de 500 assassinatos, numa simples 
regra de três. 

Ninguém está a salvo na Bahia! Até mesmo, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a caminhonete blin-
dada do Governador de Estado foi tomada de assalto! 
O carro blindado que serve ao Governador do Estado 
– isso foi noticiado na imprensa – foi tomado de assalto 
quando era dirigido por um oficial da Polícia Militar.

Mais recente ainda, Sr. Presidente: uma pizzaria, 
do marqueteiro João Santana, meu amigo, meu vizi-
nho, que é o responsável pela campanha da Ministra 
Dilma Rousseff, foi assaltada ontem à tarde, em plena 
luz do dia, no bairro do Rio Vermelho.

Outro restaurante, o Bartô, também de um amigo, 
Bartolomeu, querido na Bahia – todos o conhecem, um 
homem de restaurante – e mais de 30 clientes foram 
assaltados no domingo. E os dois restaurantes são 
localizados no bairro do Rio Vermelho, uma área de 
bons restaurantes e que se supunha segura, chamado 
bairro boêmio e tradicional de Salvador.

A situação está tão alarmante, que o Blog do 
Noblat noticiou o assalto à pizzaria de João Santana, 
dizendo que, na Bahia, já se fala que há um programa, 
o programa “Bala para Todos”, uma crítica ao fracasso 
da política de segurança pública na Bahia, pois o “Bala 
para Todos” não poupa ninguém.

No domingo, um jornalista e professor universi-
tário levou três tiros e escapou por um milagre de ser 
assassinado nesse assalto.

Na semana passada, um jovem operário foi assas-
sinado por bandidos que assaltavam alguém que havia 
feito um saque numa agência bancária. Com relação 
ao professor universitário, ele, que felizmente está fora 
de risco de vida, declarou, e aqui está o jornal Correio: 
“Professor baleado vê ameaça à cidadania”. É o que 
eu sempre tenho dito aqui, Sr. Presidente: essa crimi-
nalidade ameaça o direito maior do cidadão, que é a 
cidadania. “Professor baleado vê ameaça à cidadania”. 
E diz exatamente o que ele sentiu, que sua cidadania 

está totalmente vilipendiada, ameaçada, porque não 
há segurança na Bahia.

Ontem à noite, um agente policial foi assassinado 
por assaltantes quando chegava em casa no bairro da 
Pituba, em Salvador, um bairro de classe média alta. 

A situação está de tal forma, que policiais estão 
com medo dos bandidos. Está se tornando comum o 
uso de máscara pelos agentes e a prática de retirar 
a identificação da lapela de alguns policiais. Eles não 
querem também que suas fotos e nomes sejam publi-
cados em jornais.

Antigamente, eram os bandidos que andavam 
mascarados por medo da polícia. Hoje, na Bahia, 
os policiais é que andam mascarados por temor dos 
bandidos.

Por causa desse medo que a polícia tem hoje 
dos bandidos, cerca de 280 policiais militares baianos 
tiveram que abandonar suas casas no ano passado, 
de acordo com dados da Associação dos Praças da 
Polícia Militar.

Sr. Presidente, não vou abusar. Meu pronuncia-
mento é mais longo e vou pedir que o dê como lido.

Quero dizer a V. Exª que a revista Veja também 
publicou “Bahia explosiva”. Tecendo comentários sobre 
a política baiana, diz que, agora, a Bahia tem outro pro-
blema que o Governador do Estado terá de explicar: o 
aumento da violência na Bahia durante a sua gestão. 

De 2006 para 2009, os homicídios dolo-
sos no Estado aumentaram 48%, chegando a 
4.777. A Bahia já responde por 10% de todos 
os homicídios brasileiros. Para combater a ex-
plosão do crime, o Secretário de Segurança 
Pública, César Nunes, anunciou que a estra-
tégia é “partir para cima dos bandidos”. 

Não sei quando, Sr. Presidente. Espero que seja 
o mais rapidamente possível, porque essa é uma si-
tuação lamentável para um Estado como o nosso, 
que deseja ser um Estado de paz, de tranquilidade, 
voltado principalmente para o turismo. Hoje, o turista 
é assaltado onde vai, nos locais turísticos e históricos 
da cidade de Salvador. E não se trata apenas de Sal-
vador, Sr. Presidente. No interior do Estado, dezenas 
e dezenas de Municípios, se não centenas, não têm 
delegados, não têm viaturas e, quando as têm, elas 
são velhas e incapazes...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ... 
de cumprir a sua tarefa. Quando têm a viatura, não 
têm combustível. 

Essa é uma lamentável situação que estamos 
informando ao Senado, mas, essencialmente, para 
que toda a Bahia tome consciência de que a socie-
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dade civil precisa reagir, precisa exigir dos Poderes 
constituídos.

Sabe V. Exª que votamos o Estatuto do Desarma-
mento. Como diz o professor que foi atingido em um 
assalto, o professor Washington Souza Filho, ele não 
é um irresponsável para usar uma arma para tentar 
se proteger, porque não cabe a ele esse tipo de papel. 
Isso poderia colocar mais em risco, ainda, a sua vida. 
Cabe aos Poderes constituídos, cabe ao Governo do 
Estado, às Polícias Civil e Militar, cabe, enfim, aos entes 
federativos – e, aí, basicamente, ao Governo Federal, 
através do Ministério da Justiça, que alocou recursos no 
Pronasci, os quais muitos Estados, inclusive a Bahia, 
não utilizaram – tomar as providências cabíveis e ur-
gentíssimas, porque essa situação está tirando a vida 
de pessoas imprescindíveis para as nossas famílias. 
Trata-se de pessoas que têm pai, têm mãe, têm filhos, 
filhos que têm pais, que têm netos, e que estão per-
dendo as suas vidas. Por isso este apelo que faço, Sr. 
Presidente, desesperado, para que essas autoridades 
baianas tomem as providências. 

A Bahia, hoje, tem como Secretário de Segurança 
um delegado da Polícia Federal. Se essa é a melhor 
saída, não sei, Sr. Presidente. Tem a Polícia Civil, tem 
a Polícia Militar e se escolhe um delegado da Polícia 
Federal para comandar a Secretaria de Segurança Pú-
blica. Terminam ficando três polícias, que não se falam 
e não trabalham em conjunto. Recentemente, houve 
policiais militares trocando balas com policiais civis. 

Então, veja bem, parece-me que esse é exatamen-
te o pior caminho a ser seguido, pois não há unidade 
nas polícias para tomarem as providências cabíveis 
para levarem mais segurança ao cidadão baiano.

Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª pela tole-
rância e pelo tempo que me foi concedido. Lamenta-
velmente, eu terei de voltar a esta tribuna para tratar 
desse assunto outras vezes. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Senador César Borges, não há tempo que limite um 
orador que trata desse assunto.

Há uma angústia, um desespero na população 
e até naquelas autoridades que já trabalharam na luta 
contra o crime.

Hoje, pela manhã, eu viajava para cá, e a Folha 
comentava cerca de vinte homicídios no litoral paulista. 
Uma Embaixada aconselhava a população do seu país 
a não visitar o Guarujá e Santos, cidades lindas, por 
causa dos homicídios que estão ocorrendo lá, inclu-
sive a morte de um soldado. Isso causa vergonha em 
nós, ou seja, os estrangeiros serem proibidos, em tese, 
moralmente, de visitar a Bahia, São Paulo ou qualquer 
lugar do País, pela falta de segurança que existe.

V. Exª falou sobre a polícia. A polícia fica deses-
truturada, com um salário que não corresponde à dig-
nidade dessa atividade.

Não há reciclagem, não há uma unidade de con-
vergência no trabalho que se tem de desenvolver. Há 
uma dicotomia muito forte. Essas são coisas terríveis 
que ninguém senta para discutir. Os Governadores 
acham que segurança pública não traz votos, mas vão 
acabar perdendo a eleição pelo medo que a popula-
ção está sentindo.

Quero cumprimentar V. Exª e pedir mil descul-
pas por ter me revoltado com tudo isso que V. Exª 
está falando.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço a V. Exª e não tenho dúvidas... Senador Romeu 
Tuma, só um breve adendo. A questão central que será 
discutida nas próximas eleições é a segurança. 

Se o Senador Romeu Tuma me conceder um pou-
co de compreensão, eu, com muito prazer, concederei 
um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador César Borges, eu me contive, aqui, ouvindo o 
pronunciamento de V. Exª, embora concordando com 
ele de ponta a ponta. Como V. Exª disse, agora, esse 
tema vai voltar à discussão, no momento das eleições 
para Governador e para a Presidência da República. 
Eu fico preocupado, porque se discute e, depois, não 
se resolve. O ex-Governador José Serra fez uma pro-
posta que, no meu entender, já deveria ter sido execu-
tada há muito tempo, que é a criação do Ministério da 
Segurança Pública. O Governo Federal tem de encarar 
essa questão de frente e não ficar, como disse o Se-
nador Romeu Tuma, deixando a Polícia desestruturada 
em termos de pessoal, de equipamentos. Eu conheço 
muito bem, por exemplo, como trabalham os policiais 
federais no meu Estado; dos policiais civis de lá, en-
tão, nem se fala, pois passam por extrema humilhação, 
assim como os policiais militares. Então, realmente, 
é uma história: na hora da campanha, você vai ouvir 
governador dizendo que vai resolver o problema dos 
pobres. Não aparece um governador dizendo que vai 
defender os ricos, mas os ricos estão cada vez mais 
ricos e os pobres cada vez mais pobres.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, muito obrigado pela tolerância.

Concluo dizendo que não será com propaganda 
e com outdoors que se dirá que há segurança. Não é 
isso o que o cidadão pensa, e o que vive. Propagan-
da não resolve problema de segurança. O que resol-
ve são ações efetivas para dar segurança e proteção 
ao cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR CÉSAR BORGES.

O SR. CÉSAR BORGES (PR – BA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a violência na Bahia realmente fugiu ao 
controle das autoridades. As notícias dos últimos dias 
confirmam essa situação caótica, que já foi objeto de 
diversos pronunciamentos por mim realizados aqui 
no Senado.

As informações trazidas pelos jornais são alar-
mantes. Segundo a Tribuna da Bahia, um tradicional 
jornal baiano, o fim de semana passado registrou 22 
homicídios somente na região Metropolitana de Sal-
vador. 

Desses 22 homicídios, nada menos que 16 assas-
sinatos foram cometidos de sábado para domingo, por 
isto a manchete: “24 horas marcadas pela violência”.

A situação também é preocupante em outros 
municípios. O jornal A Tarde registra na edição de 
hoje, terça-feira, que a segunda maior cidade baiana, 
o município de Feira de Santana, teve 9 assassinatos 
nos últimos dois dias, causando preocupação na sua 
população.

O jornal diz também que ocorreram este ano 
132 assassinatos em Feira de Santana, em apenas 
quatro meses, enquanto durante todo o ano passado 
as mortes por homicídio foram 342. Pela proporção, é 
possível prever que, infelizmente, Feira terá este ano 
mais de 500 assassinatos.

Ninguém está a salvo na Bahia. Até mesmo a 
caminhonete blindada do governador do estado foi 
tomada de assalto, na semana passada, quando era 
dirigida por um oficial da polícia militar.

A pizzaria do marqueteiro João Santana, respon-
sável pela campanha da ministra Dilma Rousseff, foi 
assaltada ontem à tarde, em plena luz do dia. Outro 
restaurante, o Bartô, e mais de 30 clientes, foram as-
saltados no domingo. E os dois restaurantes são loca-
lizados no bairro do Rio Vermelho, uma área de bons 
restaurantes e que se supunha segura.

A situação está tão alarmante, que o Blog de 
Noblat noticiou o assalto à pizzaria de João Santana 
dizendo que na Bahia já se fala no programa “Bala 
para Todos”, uma crítica ao fracasso da política de 
segurança pública na Bahia. 

Pois o “Bala para Todos” não poupa ninguém. No 
domingo, um jornalista e professor universitário levou 
três tiros e escapou por milagre de ser assassinado 
num assalto. Na semana passada, um jovem operário 
foi assassinado por bandidos que assaltavam alguém 
que havia feito saque numa agência bancária.

Um agente policial foi assassinado ontem à noite, 
por assaltantes, quando chegava em casa, no bairro 
da Pituba, em Salvador. 

A situação está de tal forma que policiais estão 
com medo dos bandidos. Está se tornando comum o 
uso de máscaras pelos agentes e a prática de retirar 
a identificação da lapela de alguns policiais. Eles não 
querem também que fotos suas e nomes sejam publi-
cados em jornais.

Antigamente eram os bandidos que andavam 
mascarados por medo da polícia. Hoje, na Bahia, 
os policiais é que andam mascarados por temor aos 
bandidos.

Por causa desse medo que a polícia tem hoje 
dos bandidos, cerca de 280 policiais militares baianos 
tiveram que abandonar suas casas no ano passado, 
de acordo com dados da Associação dos Praças da 
Polícia Militar.

Neste programa “Bala para Todos” quem manda 
são os bandidos. Eles fazem assaltos a banco nas pe-
quenas cidades do interior praticamente toda semana, 
e aterrorizam os moradores, fazem até mesmo policiais 
de reféns, e fogem sem serem incomodados.

Há duas semanas, os bandidos demoliram à di-
namite o cofre de uma agência do Banco do Brasil no 
município de Candeal. Outro Banco do Brasil, nas pro-
ximidades do Palácio do Governo, no Centro Adminis-
trativo da Bahia, também já foi assaltado este ano.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já havia 
alertado outras vezes que a violência na Bahia mudou 
de patamar nos últimos anos. Em 2007, a capital Sal-
vador ultrapassou os índices de homicídios da cidade 
do Rio de Janeiro. Também em 2007, pela primeira 
vez, o índice de homicídio na Bahia superou a média 
nacional.

Segundo a revista Veja publicou na semana pas-
sada, os homicídios aumentaram 48% de 2006 para 
2009 na Bahia. Ainda segundo os dados da revista, 
publicados na coluna Holofote, a Bahia já responde 
por 10% de todos os homicídios brasileiros, tendo 7% 
da população brasileira. A nota chama-se, coerente-
mente, “Bahia Explosiva”.

Precisamos encontrar um diagnóstico sobre o 
que está acontecendo. É isso que a população exige. 
Portanto, Sr. Presidente, é preciso investigar, estudar, 
enfim analisar com isenção, sem partidarismo, os de-
terminantes desse aumento descontrolado da violên-
cia na Bahia.

Como Vice-Presidente da Subcomissão de Se-
gurança Pública no Senado, pretendo convocar uma 
audiência pública para discutir essa realidade na Bahia 
e de outros estados nordestinos, que estão vendo a 
violência aumentar, enquanto políticas de sucesso em 
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São Paulo e Rio de Janeiro reduzem a violência nes-
tas duas capitais. 

Quero pedir o apoio do Grupo de Estudos da 
Violência do IPEA para fazer um diagnóstico do cresci-
mento da criminalidade na Bahia. Vamos buscar enten-
der o que está ocorrendo em meu Estado. Até mesmo 
para sugerir correções na atual política de segurança 
pública, que está perdendo para os bandidos.

É preciso ter um diagnóstico e partir daí apon-
tar e sugerir soluções para que os governos federal, 
estadual e municipal possam atuar de forma conjunta 
e essa situação possa ser revertida. O que não pode 
permanecer é essa situação inaceitável que faz com 
que população baiana, honesta e trabalhadora, seja 
vítima e permaneça refém da criminalidade. 

Queremos um programa de combate ao crime. 
Mas hoje, ao invés de termos um programa eficiente 
de combate ao crime na Bahia, temos o “Bala para 
Todos”, na verdade uma triste crítica ao fracasso da 
segurança pública da Bahia. 

O que peço aqui é mais ação, mais inteligência 
policial, mais policiamento intensivo, para que este 
“bala para todos” tenha fim e os baianos possam vol-
tar a viver em paz.

Muito Obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CÉSAR BORGES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado, Senador.

Com a palavra, a Senadora Ideli.
V. Exª pediu pela ordem?
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 

Pela ordem, com a autorização da Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Pois não.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 

– RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero comunicar que o Jornal do Brasil, que 
comemora 119 anos, constitui um grande patrimônio 
do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do Estado 
democrático de direito.

O jornal de Rui Barbosa esteve presente em todos 
os grandes acontecimentos que marcaram a história 
do Brasil, sempre atuando com a maior independên-
cia, análise profunda dos fatos, posição transparente 
em relação a cada acontecimento.

Cobrindo graves eventos internacionais e nacio-
nais, o Jornal do Brasil sempre dedicou uma atenção e 
um carinho especiais aos assuntos do Rio de Janeiro.
Conseguiu ser um jornal internacional e nacional sem 
deixar de ser carioca.

O Jornal do Brasil é, hoje, comandado pela figu-
ra ilustre e competente do Dr. Pedro Grossi, que, com 
sua inteligência privilegiada, raciocínio excepcional e 
enorme capacidade de articulação e de trabalho, vai 
imprimir ao jornal um ciclo de grande crescimento.

Desejo, pois, Sr. Presidente, como Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro, solicitar, Sr. Presidente, seja 
incluído este meu depoimento nos Anais do Senado 
Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Senador, V. Exª permitiria que eu me incorporasse 
a esse voto?

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 
Que honra para mim!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Por que, o Jornal do Brasil, eu o conheço há muitos 
anos. Pedro Grossi é meu amigo; sei que ele realizou 
uma missa hoje no Rio de Janeiro e nos convidou. 
Infelizmente, temos de estar presentes aqui. Então, 
aproveito a sensibilidade de V. Exª e solicito a minha 
incorporação aos votos de cumprimento a esse bri-
lhante e histórico jornal do Rio de Janeiro que corre 
o Brasil inteiro.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – É 
uma honra para mim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado.

Tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço-lhe, Sr. Presidente.

O que me traz à tribuna nesta tarde de terça-feira, 
Senador Romeu Tuma, é comemorar o fato de o Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida estar se desenvolvendo 
em Santa Catarina de forma muito especial, tanto que 
o Estado de Santa Catarina está na vice-liderança do 
programa: já conseguimos contratar mais da metade 
das unidades previamente destinadas ao Estado de 
Santa Catarina.

Quando o Programa foi lançado, o Estado de San-
ta Catarina teve uma destinação de 24 mil imóveis que 
seriam financiados pelo Programa Minha Casa, Minha 
Vida, e já foram contratados aproximadamente quase 
16 mil imóveis. Portanto, Santa Catarina ocupa, hoje, o 
segundo lugar na corrida nacional da construção civil, 
que foi lançada há um ano, e da meta de financiar os 
24 mil imóveis pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, 
do Governo Federal, o Estado cumpriu 65,2% da meta 
até março, e está apenas abaixo do Estado de Goiás, 
que já tem 74% dos imóveis destinados contratados.

Para nós, é muito importante, porque o Programa 
Minha Casa, Minha Vida atende a um nicho que an-
tes era ignorado pelo setor imobiliário. E é justamente 
nesse nicho, de zero até três salários mínimos, que 
está o maior déficit habitacional. Em Santa Catarina, 
importante lembrar, o déficit habitacional é da ordem 
de 180 mil moradias. Portanto, ao dar esse avanço, 
ao fazer a contração e a construção dessas milhares 
de moradias, estamos minimizando o déficit habita-
cional que é grande, no meu Estado, como é grande 
em todo o Brasil.

Estes 24 mil imóveis previstos envolvem um mon-
tante de aproximadamente R$1,6 bilhão. E temos tido 
um crescimento do setor imobiliário impressionante, 
tanto que, pela primeira vez, o Feirão de Imóveis da 
Caixa vai ser realizado em Florianópolis, nos dias 21, 
22 e 23 de maio, quando teremos, não tenho a me-
nor dúvida, um acréscimo significativo na venda dos 
imóveis.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de, na última 
semana, participar, no dia 21 de abril, da abertura da 
ExpoPalhoça. Palhoça é um Município pertencente 
a Grande Florianópolis; é um Município que está se 
desenvolvendo muito, com muitos empreendimentos, 
com muitas empresas. E lá, na ExpoPalhoça, uma ex-
posição de tudo o que o Município tem no setor econô-
mico, nas empresas, houve algo que chamou muito a 
atenção, Senador Romeu Tuma: mais da metade dos 
estandes, dos empresários que estavam participando 
da ExpoPalhoça, eram do setor imobiliário. E todos 
eles com o financiamento da Caixa Econômica e do 
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Programa Minha Casa, Minha Vida. Uma demonstra-
ção clara de que o programa tem alavancado a cons-
trução, tem alavancado o setor, tem permitido que 
aquele ciclo virtuoso da economia – se vende, produz; 
se produz, emprega – esteja em andamento de forma 
muito vigorosa.

É por isso que, em uma rádio, no Município de 
Tubarão, há poucos dias, houve o depoimento de uma 
pessoa que, há quase 25 anos, é credenciado pela 
Caixa Econômica para fazer a avaliação dos imóveis, 
dos projetos imobiliários para a Caixa Econômica. 
Essa pessoa deu o testemunho, na rádio, de que, ao 
longo desses mais de vinte anos em que ele trabalha 
para a Caixa Econômica, fazendo a avaliação, antes 
das ações e da política implementada pelo Presiden-
te Lula, eles eram apenas dois profissionais da área 
de engenharia contratados para apreciar e avaliar os 
projetos de toda a região sul de Santa Catarina e que, 
agora, com os projetos, com a implementação do setor 
habitacional, do crédito, dos financiamentos, do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, a Superintendência 
da Caixa Econômica do sul do Estado contratou mais 
de oitenta profissionais para darem os pareceres, para 
fazerem a avaliação. E esses oitenta profissionais não 
têm dado conta dos pedidos, do montante, do volume 
de empreendimentos que estão se desenvolvendo 
em toda a região Sul. São dados muito concretos que 
demonstram a pujança e o resultado extremamente 
positivo desses programas, de forma muito especial 
o Minha Casa, Minha Vida.

Na avaliação e nas reportagens que saíram sobre 
Santa Catarina, que nos deram essa colocação muito 
significativa de segundo lugar na implementação do 
Programa, há uma afirmação do gerente de vendas da 
Caixa e do gerente que administra todo o programa 
dizendo que a maioria dos clientes são pessoas que 
estão comprando o primeiro imóvel, gente jovem que, 
não fosse o programa, com certeza, demoraria muitos 
e muitos anos para poder ter acesso à sua moradia.

Estamos extremamente satisfeitos.
A decisão do Presidente Lula de prorrogar o 

desconto do IPI dos materiais de construção foi acer-
tada. Esse segmento foi o primeiro setor econômico 
a ter desconto de IPI. Nós conseguimos isso. Fiz toda 
essa articulação a partir de uma ideia surgida no Mu-
nicípio de Jaraguá. Muitas vezes relatei essa história 
desta tribuna: da ideia da cesta básica da construção, 
ou seja, que aqueles produtos utilizados em larga es-
cala pela população brasileira desde 2005 tivessem 
isenção do IPI.

Na crise do ano passado foram incluídos muitos 
mais produtos, foram reduzidas ainda mais alíquotas 
de outros materiais e foi prorrogado, e agora prorro-

gado mais uma vez. Ou seja, com todo esse boom da 
construção, do setor imobiliário, do Minha Casa Minha 
Vida, o desconto segue até o final do ano, o que é uma 
medida absolutamente correta, necessária – eu diria 
–, para que o Brasil continue gerando emprego e que 
a gente possa comemorar notícias como essa. 

Não só o recorde no Brasil, mas eu quero come-
morar o fato de que em Santa Catarina, no primeiro 
trimestre – janeiro fevereiro e março – tivemos 42.400 
carteiras de trabalho assinadas. Este é o saldo de em-
prego gerado em Santa Catarina no primeiro trimes-
tre. E é o melhor trimestre em geração de emprego 
dos últimos dez anos no Estado de Santa Catarina. 
Diferentemente de outros Estados, onde o recorde 
de emprego também vem acontecendo, no caso de 
Santa Catarina, o setor que puxou o saldo positivo 
do emprego foi exatamente o setor da indústria, que 
é o mais dinâmico e o que normalmente tem repique, 
que acaba desencadeando também o desenvolvimen-
to de outros setores. Então, tivemos um crescimento 
de mais de 4% na geração de emprego na indústria 
catarinense, e o segundo setor foi exatamente o da 
construção civil, que teve um crescimento de aproxi-
madamente 2%.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, eu não 
poderia deixar de, por último, comemorar os dados do 
IBGE divulgados recentemente, indicando que metade 
dos trabalhadores das metrópoles brasileiras já tem 
carteira assinada. Esses dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) revelam exatamente 
isso pela primeira vez, ou seja, é inédito – a oposição 
não gosta desta frase, não é, Senador Romeu Tuma? 
–, mas nunca antes neste País nós tivemos mais da 
metade dos trabalhadores com carteira assinada. A 
informalidade sempre foi uma das grandes carências, 
uma chaga social, porque o trabalhador que não tem 
carteira assinada não tem fundo de garantia, não tem 
décimo terceiro, não tem férias remuneradas, não tem a 
licença-maternidade, no caso de mulher, não tem uma 
licença de saúde se sofreu algum acidente.

Portanto, a carteira assinada é um instrumento 
de garantia de cidadania importantíssimo para todos. 
Então, estarmos comemorando, pela primeira vez, 
que o setor privado emprega, com registro, metade 
dos trabalhadores das grandes cidades, o que precisa 
efetivamente ser comemorado por todos nós.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dei-
xar registrado da tribuna nesta terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Com a palavra o Senador Papaléo Paes, como orador 
inscrito. Em seguida, falará o Senador Arthur Virgílio, 
pela Liderança do PSDB.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, 
quero inicialmente lembrar que ontem fiz uma referência 
sobre o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arte-
rial e quero reforçar hoje, Senador Mozarildo, não só a 
importância, mas a necessidade de dizer que o povo 
brasileiro merece essa atenção, além da obrigação do 
Governo, merece ser informado, atendido. E só espe-
ro – logicamente, dando antes parabéns ao Ministério 
da Saúde pelo grande trabalho que está fazendo nes-
se sentido – que não fiquemos só nessa campanha, 
mas que tenhamos o Governo, de maneira insistente, 
lembrando a todo brasileiro que deve participar desse 
processo de combate à hipertensão arterial; no caso, 
principalmente diagnóstico e tratamento.

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

nador Papaléo, percebo que V. Exª está fazendo essa 
introdução e vai falar sobre outro tema, não é isso?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Outro 
tema.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
por isso mesmo estou fazendo um aparte agora sobre o 
tema dessa campanha de combate à hipertensão. Acho 
importante que haja uma campanha, principalmente 
de esclarecimento, para mostrar, como foi muito bem 
colocado pela imprensa, que não é só no sexagenário 
que aparece a hipertensão, mas também na criança. 
Então é muito importante aquilo que foi colocado, as 
condutas, principalmente a medição da pressão arte-
rial. Agora se o Governo ficar só na propaganda, não 
for para o campo, em um trabalho de parceria com as 
secretarias municipais de saúde, com as secretarias 
estaduais, vai morrer por aí. Parece que o Ministro 
Temporão faz jus a esse sobrenome dele. Temporão 
quer dizer fora de tempo, não é? É como nós chama-
mos na Obstetrícia. Ele vem com a campanha quando 
está praticamente saindo do Ministério e ainda – eu 
entendo assim – não levando a sério a forma como 
colocou. Porque dizer, por exemplo, entre outras coi-
sas, “faça isso, faça aquilo e faça sexo tantas vezes 
por semana”, eu acho que não é uma coisa que real-
mente condiz com um Ministro da Saúde. É evidente 
que praticar sexo é bom. Agora, dizer que tantas vezes 
por semana.... Eu não conheço...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sem im-
por limites, não é? 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
não conheço essa prescrição. Mas, de qualquer for-
ma, vale... Até, talvez, por essa piada que ele fez, te-
nha chamado a atenção mais ainda da imprensa e da 
população. Mas o importante mesmo que eu queria 

deixar registrado como aparte a essa parte do seu 
pronunciamento é que nós temos, sim, que fazer um 
trabalho junto às escolas, junto às empresas, junto 
aos órgãos públicos de realmente medir pressão, uma 
coisa elementar.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Medir 
pressão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E não 
faltar remédio depois para quem for hipertenso.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª. Realmente hoje só falavam sobre esse remé-
dio, sobre essa indicação que o Ministro deu. Uns até 
chegaram a me dizer, Senador Tuma, que não gosta-
ram da referência porque ele já impôs limite. Então não 
aceitam limite para o medicamento.

Mas o certo é que sou cardiologista, tenho trinta e 
quatro anos de formado, Senador Romeu Tuma, e digo 
que realmente as doenças mais frequentes e graves 
da Cardiologia e da Neurologia estão relacionadas à 
hipertensão arterial. Então o que nós recomendados, 
primeiro, é que os serviços públicos tenham um servi-
ço ou um departamento ou uma seção, seja lá o que 
for, direcionada a diagnóstico e tratamento de hiper-
tensão. E que as pessoas recebam do serviço público, 
dos médicos, das enfermeiras, dos orientadores nesta 
área, as recomendações, que devem ser básicas, neste 
sentido: o senhor ou a senhora é hipertenso; o senhor 
ou a senhora vai ter que tomar remédio a vida inteira; o 
senhor ou a senhora, a partir de hoje, diminua a quan-
tidade de sal da sua alimentação; se estiver acima do 
peso recomendado, tem que perder peso; faça uma 
atividade física, caminhe, preferentemente, durante 
alguns minutos ou meia hora ou uma hora.

Isso aí depende do tempo de cada um e de ou-
tras referências. Mas o certo é que nós temos que 
levar a sério. Que o Ministério da Saúde aproveite a 
campanha e faça com que nós tenhamos opções no 
serviço público para prescrevermos ao nosso pacien-
te medicamentos mais adequados. Deixemos até de 
lado o Captopril. Vamos deixando de lado para subs-
tituir por outro mais eficiente, que provoque menos 
efeitos colaterais.

Senador Mozarildo, o problema do jovem hiper-
tenso, hoje, é uma realidade. No final do ano passado, 
a Senadora Serys Slhessarenko recebeu a visita da 
Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, jun-
tamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
Pediátrica, e me convidou, gentilmente, para participar 
de uma reunião.

Realmente, nós temos que nos abismar e nos 
espantar. Antigamente, nós nos preocupávamos com 
a criança carente, magrinha, desnutrida. Hoje, a nos-
sa preocupação tem que ser com as crianças obesas. 
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Hoje, a nossa preocupação – repito – tem que ser com 
as crianças obesas, porque essas crianças obesas 
serão os futuros cardiopatas, os futuros hipertensos, 
os futuros acometidos de acidente vascular cerebral, 
os futuros acometidos de infarto do miocárdio. Enfim, 
a nossa preocupação tem que ser com as crianças 
obesas.

A estatística de 30 anos atrás mostrava uma des-
nutrição elevadíssima, um percentual elevadíssimo, 
e a obesidade praticamente zero. Hoje, inverteu-se o 
quadro: temos uma desnutrição bem pouco marcada, 
pequena, e uma obesidade da criança extremamente 
elevada.

E mais um dado, Senador Tuma, para ver essa 
disparidade alimentar no País: a capital brasileira que 
tem o maior percentual de jovens obesos é justamente 
a capital do meu Estado, Macapá, é a maior concen-
tração de jovens obesos. Em segundo lugar, Belém do 
Pará. Então, tem a ver muito com a região.

Mas, Sr. Presidente, o meu assunto é relacionado 
ao meu Estado. E aqui está presente principalmente 
o Líder do PSDB, que sempre deu e dá a atenção ne-
cessária para que possamos fazer investidas a favor do 
Estado do Amapá. Isso eu não posso reclamar do meu 
Partido, esse suporte, essa sustentação que nos dá. 
Por isso, vejo muito importante a presença dele aqui.

Em janeiro de 2007, ao iniciar seu segundo man-
dato, o Presidente Lula anunciou, com grande estar-
dalhaço, o lançamento do Programa de Aceleração do 
Crescimento, que se tornaria amplamente conhecido 
pela sigla PAC, graças à constante e volumosa publi-
cidade realizada. 

Ora, nada poderia ser mais digno de aplauso do 
que a implementação de um plano bem concatenado 
de estímulo ao investimento público e privado, visan-
do à superação dos numerosos gargalos existentes 
na infraestrutura do País, permitindo a dinamização 
da economia nacional e a melhoria das condições de 
vida da nossa população.

No entanto, mais de três anos decorridos desde 
o lançamento do primeiro PAC, já se tornou absoluta-
mente evidente que a iniciativa do Governo Lula não 
passa de mera peça publicitária, um chamariz vistoso, 
mas sem qualquer conteúdo ou substância, um slogan 
a ser brandido no esforço de captar votos para a can-
didatura governista nas próximas eleições. 

Isso é o que revela não apenas minha percepção 
de homem público, acostumado a percorrer incansa-
velmente todo o território do meu Estado e a visitar 
diversas partes do País, conhecedor das carências do 
povo pobre e dos obstáculos quase insuperáveis que 
se erguem no caminho daqueles que desejam empre-
ender, criar empregos para nossa gente, multiplicar 

riqueza para a Nação, gerar fontes de arrecadação 
para os cofres públicos.

Não, Sr. Presidente. A falácia representada pelo 
PAC é também comprovada pela análise técnica, fria 
e objetiva dos seus números e dos seus projetos nele 
incluídos.

Recentemente, solicitei à Consultoria Legislativa 
da Casa, do Senado Federal, a elaboração de Nota In-
formativa sobre as ações do PAC no Estado do Amapá, 
meu Estado. Pedi que fosse feita análise comparativa 
entre as obras efetivamente concluídas e aquelas que 
tiveram seus prazos dilatados e que fossem identifica-
das as ações que, embora já estivessem anteriormente 
previstas, foram incluídas no Programa.

Pedi para que eles listassem as obras que já exis-
tiam e que foram listadas no PAC, obras que não exis-
tiam e que foram iniciadas com o Programa, enfim, tudo 
aquilo relacionado ao PAC no Estado do Amapá.

O trabalho a partir de dados constantes no Siafi, 
que é o Sistema Integrado de Administração Financei-
ra do Governo Federal, confirma cabalmente aquilo 
que tenho insistentemente denunciado: o PAC não 
é mais do que um instrumento de marketing do Go-
verno Lula, uma peça de campanha voltada para as 
próximas eleições gerais, que vão ocorrer no primeiro 
domingo de outubro. 

Ou seja, o PAC nada mais é... Como disse outro 
dia, e até a Ministra Dilma se aborreceu com nosso 
candidato José Serra... Ela se aborreceu, porque ele 
disse que o PAC não passa de uma lista de obras.

O conjunto de investimentos previstos no PAC 
está organizado nos seguintes grupos: logística, ener-
gia e infraestrutura social e urbana. Vou listar os in-
vestimentos originalmente destinados pelo PAC para 
o Estado do Amapá.

Na área de logística – transportes: a) Pavimenta-
ção da BR–156 entre os Municípios Ferreira Gomes e 
Oiapoque; b) construção de terminais hidroviários. Na 
área de logística – aeroportos: ampliação da capacida-
de do aeroporto de Macapá para 700 mil passageiros 
por ano. Na área de energia, transmissão de energia 
elétrica: interligação Tucuruí–Manaus–Macapá, em 
estudo. Tucuruí(PA) a Manaus (AM) e Tucuruí (PA) a 
Macapá (AP).

No entanto, como aponta nota informativa da Con-
sultoria Legislativa do Senado, a maior parte dessas 
ações já constava do Orçamento Geral da União para 
o ano de 2006, antes mesmo do lançamento do PAC. 
Aí apelidaram de PAC essas obras que já existiam. 

Lá está, textualmente, na Lei Orçamentária de 
2006:

Construção de Trecho Rodoviário Ferrei-
ra Gomes–Oiapoque (Fronteira com a Guiana 
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Francesa), na BR–156, no Estado do Amapá, 
com dotação de R$42,5 milhões.

Implantação da Hidrovia Macapá–Belém, 
no Estado do Amapá, com dotação de R$5,7 
milhões.

Expansão da Infraestrutura Aeroportuária 
do Aeroporto Internacional de Macapá, com 
dotação de R$9,8 milhões.

Ou seja, todas essas obras já existiam, e listaram-
nas como sendo PAC. Portanto, como consta na nota 
informativa de nossa Consultoria Legislativa, “pode-se 
afirmar que o lançamento do PAC em 2007 não signifi-
cou a incorporação de novos investimentos àqueles já 
previstos pelo OGU (Orçamento Geral da União) para 
2006, pelo menos no caso do Estado do Amapá”. Estou 
falando que o PAC não existe no Amapá. 

Todavia, Srªs e Srs. Senadores, o trabalho da 
Consultoria não se restringe àquilo que o PAC repre-
senta – ou não representa, na verdade – para o Esta-
do do Amapá. O estudo também contém observações 
reveladoras sobre os números da execução do PAC, 
até o ano passado, em todo o País. 

Segundo o Siafi, foram executados, em 2007, 
R$13,3 bilhões; em 2008, R$16,1 bilhões; e, em 2009, 
apenas R$7 bilhões. 

No ano passado, a maior parte da despesa em-
penhada não foi liquidada, sendo transferida para o 
Orçamento de 2010, cuja despesa autorizada é de 
R$21,9 bilhões, bem superior àquela executada nos 
três primeiros anos de vigência do PAC. 

Fica muito clara, portanto, a descarada inten-
ção do Governo de concentrar um grande volume de 
despesas para ser executado no presente exercício, 
sempre pautando sua atuação com vistas aos inte-
resses eleitorais.

No que tange ao Estado do Amapá, a despesa 
realizada nos anos de 2006 a 2009 foi de R$199 mi-
lhões, o que corresponde a mísero meio por cento do 
total dos investimentos do PAC.

Então, Senador Mozarildo, só para esclarecer 
bem: quando assumimos a tribuna e mandamos uma 
mensagem ao nosso Estado, temos de ter o cuidado, 
Senador Tuma, de ver se ela vai causar ou estabelecer 
realizações. Não costumo divulgar minhas emendas 
parlamentares aqui. Por que não divulgo minhas emen-
das parlamentares? Porque uma coisa é colocarmos 
nossas emendas no Orçamento da União, outra coisa 
é elas serem liberadas. De repente venho aqui e digo 
ao povo do Amapá que fiz uma emenda de R$40 mi-
lhões para a saúde. De que adianta dizer que fiz essa 
emenda, e o Governo não liberá-la? Não gosto de ge-
rar falsas expectativas.

Então, fala-se em PAC no Amapá, Senador Tuma, 
Sr. Presidente, mas o PAC não existe no Amapá. Todas 
as obras que colocaram na lista do PAC – que é uma 
lista de obras –, lá no Amapá, não existem; são obras 
que já existiam há muito tempo. O PAC foi estabelecido 
pelo Governo em 2007, e essas obras já tinham recur-
sos no Orçamento Geral da União desde 2006. 

Então, é justo que eu venha para a tribuna e re-
clame a favor do meu Estado. Não aceitamos, lá no 
Amapá, que o Governo Federal vá fazer propaganda 
desse tal de PAC. Esse tal de PAC não existe no meu 
Estado. É um Estado carente que precisa de recursos 
federais. E o Governo Federal não dá a mínima atenção 
para o Estado do Amapá; não libera o que o Estado 
do Amapá merece; e faz um estardalhaço dizendo que 
o Amapá tem recebido dinheiro, porque o PAC isso e 
aquilo. O PAC não existe no Amapá. Que fique bem 
claro que estou falando como representante do meu 
Estado. Posso falar isso porque sou da Oposição. Não 
vou perder cargo nenhum, não vou perder nenhuma 
vantagem que o Governo dá. Então, falo defendendo 
o meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente, na verdade, qualquer aná-
lise da execução do PAC é questionável na medida 
em que muitas das ações nele incluídas já estavam 
previstas no Orçamento da União antes de seu lan-
çamento em 2007. 

Outro aspecto a considerar é que o Governo 
tem, constantemente, alterado o programa com a in-
clusão e exclusão de ações, o que dificulta a análise 
de sua execução ao longo do tempo. As ações go-
vernamentais que estão sendo executadas com su-
cesso são incluídas – fez sucesso, inclui no PAC – , e 
aquelas que apresentam problemas são excluídas do 
programa. Então, devem ter excluído aquele porto lá 
do Amazonas, que o Governo fez, um porto flutuante 
que, de repente, acho que o rio se movimentou mais 
rápido e afastou o porto do seu local adequado, onde 
o porto foi construído. Quem conhece bem é o Sena-
dor Arthur Virgílio.

Outro aspecto a considerar é que o Governo tem 
constantemente alterado o programa – volto a dizer – 
com a inclusão de ações positivas: quando a obra não 
está dando certo, exclui do programa. Então, o PAC 
é apenas um subconjunto do total de investimentos 
realizados pelo Governo, o qual é usado como peça 
de propaganda.

Quando é analisada a evolução dos investimentos 
públicos, ao longo dos últimos anos, observa-se um leve 
incremento no nível de investimentos a partir do ano 
de 2006, antes, portanto, do lançamento do PAC.

Os investimentos da União e das empresas esta-
tais mostraram um incremento de 1,79% do PIB (Pro-
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duto Interno Bruto), em 2005, para 2,03% do PIB, em 
2006, e continuaram a aumentar nos anos seguintes.

De qualquer maneira, deve-se considerar que 
esse aumento do investimento público teve como base 
de comparação os níveis bastante reduzidos do período 
anterior, no primeiro Governo Lula, quando o patamar 
de investimento foi inferior a 2% do PIB.

Assim, mesmo com esse pequeno incremento, o 
fato é que os investimentos do setor público são ainda 
francamente insuficientes para alavancar um cresci-
mento da economia sustentado, nos próximos anos, 
a taxas mais significativas. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, enquanto 
o Governo Lula empenha todas as suas energias em 
vender a ilusão de que está implementando um plano 
voltado para acelerar o crescimento do País, exclusi-
vamente preocupado com a eleição que se avizinha, o 
povo do Amapá – e de todo o Brasil – segue sofrendo 
tremendas carências nas mais diversas áreas, a exem-
plo do saneamento, da saúde, da habitação. 

Enquanto o Presidente e seus Ministros só se 
ocupam em palanque de campanha eleitoral anteci-
pada e ilegal, o ímpeto de nossos empreendedores é 
freado pela falta de caminhos para escoar a produção, 
de aeroportos para receber turistas, de energia para 
instalar e ampliar plantas industriais.

Na verdade, o Programa de Aceleração do Go-
verno Lula nada mais é do que uma peça de campa-
nha eleitoral antecipada, uma grande ficção encenada 
na tentativa de iludir os brasileiros, mas que em nada 
contribui para assegurar os benefícios de que nossa 
população necessita. 

Como se viu, a grande maioria das ações incluí-
das no PAC já estava prevista no Orçamento Geral da 
União desde de 2006, no caso do Amapá, e mesmo 
essas vão sendo concretizadas em ritmo muito lento. 

Basta de marketing vazio! O que exigimos são 
ações efetivas, capazes de alavancar o desenvolvimento 
amapaense e assegurar a melhoria das condições de 
vida da nossa população, coisa que o Governo Federal 
não conseguiu nos últimos sete anos!

Deixo aqui bem claro e evidente que estou falando 
em nome do meu Estado, o Estado do Amapá, e nós 
não aceitaremos, no Estado do Amapá, falar-se em 
propaganda positiva desse tal de PAC, porque o PAC 
no Amapá não existe. As pessoas sabem, ouvem falar 
ou já ouviram falar. Onde está? Ninguém vê. É isso o 
que ocorre no meu Estado, no Estado do Amapá.

É um Estado que necessita – porque não é au-
tossuficiente economicamente – de investimentos do 
Governo Federal, que, com este engodo de PAC, está 
tapeando os nossos amapaenses.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado, Senador.

Com a palavra, o Senador José Nery, como Lí-
der do PSOL.

Senador Arthur, como o Senador Nery chegou, 
peço desculpas a V. Exª por tê-lo anunciado. Em se-
guida, há uma lista enorme.

Com a palavra, o Senador Nery.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, se compreendi bem, após ele, haveria um 
inscrito e, depois, eu.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Um inscrito e, depois, o senhor.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Romeu 
Tuma, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para 
relatar, brevemente, resultado das visitas que fiz a vá-
rios Municípios da região do Xingu, no meu Estado do 
Pará, percorrendo mais de quatrocentos quilômetros 
na BR-230, a famosa Transamazônica.

Na sexta-feira, Sr. Presidente, estive nas cidades 
de Altamira e Brasil Novo, onde conversei com repre-
sentantes de entidades como o Sindicado dos Traba-
lhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), o 
Movimento Xingu Vivo para Sempre, conselheiros tute-
lares, representações indígenas, movimentos culturais, 
entre outras representações de movimentos sociais.

Em Altamira, participei de encontro onde discuti-
mos a atuação do mandato no combate ao trabalho es-
cravo, na CPI da Pedofilia, na defesa do cancelamento 
da construção da Usina de Belo Monte, e debatemos 
as emendas parlamentares que destinam recursos 
para a região. Foi importante ouvir as considerações 
de estímulo e apoio ao nosso trabalho no Senado Fe-
deral, oportunidade em que aproveitei para agradecer 
todas as manifestações recebidas.

Em Brasil Novo, a pauta foi um pouco mais ex-
tensa. Um dos problemas que o Município enfrenta é a 
precariedade das estradas vicinais. O Município possui 
menos de 20 mil habitantes, mas 70% deles residem 
na zona rural e necessitam de trafegabilidade em seus 
mais de 2 mil quilômetros de estradas vicinais em um 
único Município.

Discutimos ainda outras questões, como a ne-
cessidade de executar o programa de reforma agrá-
ria para que os produtores rurais possam regularizar 
suas atividades na região; a superlotação nas escolas 
públicas; a demora na reforma da principal escola de 
ensino médio do Município de Brasil Novo e as pés-
simas condições de trabalho para os profissionais de 
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educação; a completa ausência do Poder Público no 
que concerne à situação da segurança pública.

Na verdade, o Município possui, Senador Moza-
rildo, um único escrivão da Polícia Civil e seis policiais 
militares. Além disso, discutimos o funcionamento pre-
cário do Conselho Tutelar e as medidas necessárias 
para enfrentar aquele problema.

Diante dos fatos debatidos e relatados, com a 
participação da representação do Poder Público local 
– Prefeito, Vereadores da Câmara Municipal de Brasil 
Novo e várias entidades representativas da sociedade 
civil –, eu me propus a cobrar do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária que as terras sejam 
regularizadas na região, para que possamos garantir 
as condições de produção de trabalho, de geração de 
renda para milhares de famílias naquela região.

Pretendo fazer o mesmo em relação à seguran-
ça pública, tratando junto à Secretaria de Estado que 
cuida da área e também junto à Defensoria Pública, 
porque não há um único defensor público naquela lo-
calidade.

Também nos dirigiremos à Secretaria de Estado 
da Educação para cobrar agilidade nas obras de re-
forma das escolas, melhorias nas escolas estaduais 
daquela região, bem como um melhor tratamento a 
ser dedicado pela Secretaria de Educação ao traba-
lho dos educadores e professores naquela área, na-
quela região.

Problemas como abastecimento de água e falta 
de espaço poliesportivo e cultural foram relatados pe-
los moradores de Medicilândia, também na região do 
Xingu. Estive no Município na última sexta-feira, onde 
participei de reunião na Câmara Municipal, que con-
tou com a presença de Vereadores, com a presença 
de representantes da sociedade civil e de militantes 
do nosso partido, o PSOL.

Além das questões de infraestrutura, o Municí-
pio também enfrenta problema nas áreas de saúde, 
educação, trafegabilidade das estradas vicinais, ape-
sar de ter uma forte presença da agricultura familiar. 
Os agricultores relataram as dificuldades que estão 
tendo, para manter em pleno funcionamento a Casa 
Familiar Rural, instituição que atua na formação de 
filho de agricultores.

Também obtivemos graves relatos em relação 
à dificuldade para pagar os financiamentos com re-
cursos oriundos do Fundo Constitucional do Norte, 
realizado por agricultores da região, financiamentos 
esses feitos através e por intermediação de várias 
associações de produtores e de cooperativas de tra-
balhadores rurais.

A situação é grave porque, pelo fato de os finan-
ciamentos do FNO terem sido feitos com o aval coletivo 

e solidário, mesmo que alguns daqueles que contra-
íram financiamento bancário com recursos do FNO 
tenham condições para saldar suas dívidas, como o 
aval é solidário pelo conjunto dos membros das asso-
ciações ou cooperativas, se alguém não puder pagar 
o financiamento, todos ficam inadimplentes. 

Os agricultores também reivindicam, em Medi-
cilândia, que o projeto Pacal, um grande projeto de 
plantio de cana-de-açúcar na região, transforme-se 
em assentamento florestal. Firmei compromisso de 
acionar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária para dar conta dessa solicitação, bem como 
outros órgãos governamentais que podem garantir as 
condições para que referido assentamento seja im-
plementado.

Além disso, discutirei, junto à Bancada do Estado 
do Pará, quando da discussão do Orçamento da União 
para 2011, a possibilidade de recursos sobretudo para 
as áreas de educação, esporte e cultura, tanto em Me-
dicilândia quanto nos demais Municípios da região.

No último sábado, visitei, ainda na região do 
Xingu, os Municípios de Placas e Uruará. Nesses 
Municípios, debati temas como a educação pública, a 
construção da hidrelétrica de Belo Monte, a questão 
da divisão territorial do Estado do Pará e temas como 
reforma agrária e desenvolvimento sustentável com 
representantes tanto das prefeituras e das câmaras 
municipais, quanto de movimentos sociais, sindicatos 
e associações daqueles dois Municípios.

Em Placas, a pauta foi centralizada, durante a 
manhã, com o Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção Pública do Pará – Sintepp, cuja subsede naquela 
região vem trabalhando para fazer cumprir uma liminar 
judicial contra o trabalho dos professores aos sábados, 
bem como a luta pelo cumprimento do Plano de Car-
gos, Carreiras e Remuneração (PCCR), elaborado, 
votado e aprovado de forma unificada nos Municípios 
de Placas e Uruará. 

As lideranças daqueles municípios ressaltaram 
ainda a necessidade de estabelecer eleições diretas 
para direções das escolas públicas municipais. Reuni-
me, na Câmara de Vereadores, com representantes 
da Prefeitura, da Associação Comercial do Município 
e vários moradores. Entre os temas discutidos, duas 
questões de suma importância para o futuro do Pará: 
a proposta de divisão territorial do Estado e a criação 
de dois novos Estados, bem como a construção da 
hidrelétrica de Belo Monte. 

Sobre a divisão territorial do Pará, defendi o apro-
fundamento do debate sobre os prós e os contras 
dessa separação territorial. Precisamos saber o que 
ganha e o que perde a região, qual é o peso político, 
econômico e social para a Amazônia, para o Pará e 
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para o Brasil advinda de mudança desse porte. A res-
peito da hidrelétrica de Belo Monte, reafirmei a minha 
posição contrária à obra tal como tem sido proposta 
pelo Governo. 

Discutimos as dificuldades relacionadas à imple-
mentação do Programa Luz para Todos e a regulariza-
ção fundiária, que também fizeram parte dos relatos 
de moradores e autoridades locais.

Comprometi-me em fazer contato com os órgãos 
competentes da área para encaminhar os temas espe-
cíficos daquele Município do Estado do Pará.

Em Uruará, a reunião ocorrida na Câmara de 
Vereadores...

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... tratou daque-
les mesmos temas abordados no Município de Placas. 
Lá também debatemos a necessidade de que o Gover-
no do Estado e o Governo Federal garantam recursos 
para possibilitar melhorias emergenciais nas áreas de 
educação, cultura e infraestrutura no Município.

Concedo o aparte ao Senador paraense Mário 
Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador José 
Nery, inicialmente, quero dizer da minha satisfação de 
ouvir o pronunciamento de V. Exª voltado ao nosso Es-
tado e ver que V. Exª está andando no Estado do Pará, 
onde temos, agora, com o desmembramento de Mojuí 
dos Campos, em Santarém, 144 Municípios. Mas, Se-
nador, eu escutava atentamente o discurso de V. Exª e 
o ouvia falar das condições da delegacias, de um co-
missário, das condições das escolas... Eu vi também, 
nas minhas andanças, coisas parecidas com as que V. 
Exª está vendo. Fiquei feliz ao escutar o seu pronun-
ciamento, que ratifica o meu. Quando eu mostrei, da 
tribuna, na semana passada, um bebedouro que era 
uma panela de cozinha amassada, com um caneco 
para as crianças e adolescentes tomarem água. Uma 
panela de cozinha! Ficou parecendo que eu estava 
aumentando, mas V. Exª vem hoje ratificar tudo que 
eu falei na semana passada. O meu pronunciamento 
de hoje – eu falei antes de V. Exª – foi lamentando que 
a Governadora do nosso Estado, Senador, já bata re-
cordes absolutos na história do Pará na contratação 
de assessores especiais. Já são 2.100 assessores 
especiais. Isso dá, por ano, R$48 milhões. A última 
contratação da Governadora – pasme, Senador – foi 
uma stripper. Para que a ex-Senadora, hoje Governa-
dora Ana Júlia, quer uma senhora, uma moça que faz 
strip tease e é especialista em cenas eróticas com co-
bra, Senador? Pasme, Senador José Nery! Para que 
ela quer essa moça? O Brasil inteiro comentou isso, 
do Rio Grande do Sul ao extremo norte do País. Todo 

mundo comentou, no Brasil inteiro, nos blogs. Isso dá 
uma sensação de mal estar para todo paraense. O 
paraense tem amor, como V. Exª e eu temos, por sua 
terra. E estamos vendo o que no Pará? O Pará ser 
visto por outros Estados como se fosse um Estado 
entregue às baratas, como se tivesse sido deixado de 
mão. E vou dizer-lhe uma coisa, Senador Nery: aonde 
V. Exª for, não importa o Município, V. Exª vai encon-
trar a saúde, a educação, as estradas, a questão da 
violência, tudo, enfim, abandonado, exatamente pela 
má gestão da nossa Governadora Ana Júlia Carepa. 
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço, 
Senador Mário Couto, o comentário que faz V. Exª. 
Certamente, tudo isso, Senador Mário Couto, é porque 
o Pará talvez não tenha tantos problemas ou porque 
o povo do Pará não seja visto e respeitado em suas 
dificuldades. Por isso é que os gastos com pessoal, no 
caso de assessorias especiais, ultrapassam limites do 
necessário e do aceitável. Enquanto isso, nós temos 
escolas caindo aos pedaços; nós temos estradas sem 
a menor condição de trafegabilidade.

Falei com moradores e autoridades em todos 
os Municípios que visitei, e deixo para abordar em 
um pronunciamento específico, Sr. Presidente Se-
nador Marconi Perillo, as péssimas condições da BR 
Federal, a Transamazônica, BR-230, absolutamente 
intrafegável nesses meses do ano, em que nós, com 
o grupo de pessoas que nos acompanhavam, fomos 
submetidos a condições absolutamente difíceis, como 
são todos os dias os moradores daquela região. En-
tre o Município de Altamira e Medicilândia, aliás, Me-
dicilândia e Brasil Novo, no sábado, uma das pontes 
arriou, levando a um grave acidente que quase matou 
o motorista da carreta, ao passar em uma ponte, que 
não merece o nome de ponte; é um ajuntamento de 
tábuas para tentar manter a trafegabilidade naquela 
importante rodovia, abandonada, desprezada. Sem 
dúvida, é muito grave o desprezo, o desrespeito com 
o povo daquela região.

E, quando vejo a ânsia e a determinação do 
Governo de construir a hidrelétrica de Belo Monte, 
de garantir R$16 bilhões para a construção de Belo 
Monte, podendo chegar até R$30 bilhões, porque não 
se sabe exatamente o volume de recursos que serão 
necessários para aquela hidrelétrica, penso que boa 
parte desses recursos poderiam ser utilizados para mi-
nimizar o sofrimento, a dor, o isolamento, a ausência 
do Estado, quase que completa, em várias áreas de 
políticas públicas, na região do Xingu, especialmen-
te, naquela região que vai de Altamira até o Município 
de Placas. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
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(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Nery, eu vou conceder-lhe dois minutos, 
para que V. Exª conclua o seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, agradeço a V. Exª. Quero dizer que, no Município 
de Uruará, tive a oportunidade de testemunhar a luta 
dos educadores, dos trabalhadores em educação e de, 
ali, participar da inauguração da subsede do sindica-
to que há muitos anos lidera a luta dos trabalhadores 
não só na educação, mas em outras áreas. Ali, pude 
prestar a minha homenagem a todos os lutadores do 
movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras 
em educação naquela região. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, avalio que a 
minha ida à região do Xingu, como em outros momen-
tos, para além de reafirmar a vocação democrática e 
popular do nosso mandato, seja na atuação parlamentar 
no Senado, seja na proximidade com o povo do Pará 
nas suas lutas cotidianas, demonstra a necessidade do 
contato permanente de todos nós, Parlamentares, sejam 
Deputados ou Senadores, com a realidade concreta do 
povo sofrido do meu querido Estado do Pará.

Sr. Presidente, seguiremos firmes na luta do nos-
so povo dessa e de outras regiões, porque este é o 
nosso dever e o nosso compromisso.

Eu queria, Sr. Presidente, utilizar os últimos trinta 
segundos para manifestar publicamente o meu apoio à 
greve dos trabalhadores da SPU (Secretaria do Patrimô-
nio da União), órgão vinculado ao Ministério do Planeja-
mento, que se encontra em greve em todos os Estados 
brasileiros, reivindicando a garantia da reestruturação do 
órgão e de um plano de carreira e salários específicos. O 
realinhamento da gratificação incrementa a atividade do 
patrimônio da União, bem como o atendimento de suas 
reivindicações. E eu me somo a essa solicitação para 
que o Ministério do Planejamento receba os trabalhado-
res em greve e suas lideranças, receba os representan-
tes da Condsef e do Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais, para realizar o diálogo necessário e, assim, 
atender as reivindicações dos trabalhadores.

Ontem, estive na Assembleia dos Trabalhadores 
da Secretaria do Patrimônio da União em Belém do 
Pará. E aqui reafirmo o nosso compromisso de traba-
lhar e solicito o apoio dos Srs. Senadores e das Srªs 
Senadoras para que o impasse com a greve seja so-
lucionado com a abertura das negociações.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Nery, o 
Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 401, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to no dia 23 de abril de 2010, do ex-prefeito 
de Palmeira dos Índios/AL, e ex-Deputado 
Federal Albérico Cordeiro.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Pesar, pelo falecimento, no 
dia 23 de abril de 2010,do político alagoano Albérico 
Cordeiro, ex-Prefeito de Palmeira dos Índios/AL e ex-
Deputado Federal.

Requeiro, mais, que a íntegra do Voto de Pesar 
seja encaminhada com as condolências desta Casa, 
aos familiares de Cordeiro e à Prefeitura Municipal de 
Palmeira dos Índios.

Justificação

Ex-jornalista em Brasília, onde trabalhou como 
repórter do “Correio Brasiliense” e do “Jornal de Bra-
sília”, Albérico Cordeiro, natural de Alagoas, elegeu-se 
Deputado Federal pelo seu Estado, cumprindo mandato 
entre 1978 e 1990. Em 2002, resolveu voltar à política 
alagoana, elegendo-se Prefeito de Palmeira dos Índios, 
reelegendo-se em 2004. Cordeiro morreu num desastre 
rodoviário, ocorrido na tarde de sexta-feira, dia 23 de 
abril de 2010, na AL 101-Sul, próximo ao município de 
Coruripe, na entrada da Usina Guaxuma.

O Voto que requeiro ao Senado da República é 
demonstração de pesar pelo falecimento do político, 
que conheci pessoalmente, à época em que ele era 
Deputado Federal.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 402, DE 2010

Requer Voto de Aplauso ao Embaixa-
dor Rubens Ricupero, pelo lançamento, em 
Brasília, no dia 27 de abril de 2010, do livro 
“Diário de Bordo – A Viagem Presidencial 
de Tancredo”, editado pela Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo.

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL644



16546 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

Requerido, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao Embaixador 
Rubens Ricupero, pelo lançamento, em Brasília, no 
dia 27 de abril de 2010, do livro “Diário de Bordo – A 
Viagem Presidencial de Tancredo”. 

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja en-
caminhado ao autor.

Justificação

Edição da Imprensa oficial do Estado de São Pau-
lo, o livro do Embaixador Rubens Ricupero é notável 
contribuição à história política contemporânea do País. 
A obra, como diz o título, é um verdadeiro “Diário de 
Bordo” de Tancredo Neves, eleito Presidente da Repú-
blica, em eleição indireta, mas que não assumiu pela 
doença que, na véspera, o levou ao hospital, vindo a 
falecer menos de dois meses após.

Apraz-me a leitura de trecho de palavras de Tan-
credo na capa do convite do lançamento do livro. Nesse 
texto, de discurso ao receber o título de Doutor Honoris 
Causa da Universidade de Coimbra, Tancredo Neves 
fala com carinho da Capital do meu Estado, o Amazo-
nas, ao estabelecer similitude entre cenários históri-
cos de Portugal e Manaus: “o sobradinho português, 
que ainda se vê em Manaus, é o mesmo sobradinho 
que ainda se vê também em algumas ruas antigas de 
Porto Alegre, e que também pode ser visto em Angola 
ou Moçambique”.

O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da 
República é homenagem ao brilhante trabalho do Em-
baixador Ricupero.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010 – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania)

REQUERIMENTO Nº 403, DE 2010

Requer Voto de Aplauso à jornalista 
Ana Dubeux, primeira mulher a integrar o 
Condomínio Acionário dos Diários Asso-
ciados, ela que é Editora-Chefe do “Correio 
Braziliense”. 

REQUEIRO, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, VOTO DE APLAUSO à Editora-
Chefe do Correio Braziliense, pela sua ascensão ao 
quadro de membros do Condomínio Acionário dos Di-
ários Associados, criado pelo saudoso jornalista Assis 
Chateaubriand. 

Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja enca-
minhado à jornalista, à direção do Condomínio Acionário 
dos Diários Associados e ao Correio Braziliense.

Justificação

Criado há 51 anos, o Condomínio Acionário dos 
Diários Associados passou a contar com uma mulher 
entre seus 22 membros, a jornalista Ana Dubeux, eleita 
no dia 20 de abril de 2010. No dizer do diretor-adminis-
trativo do Correio Braziliense, Evaristo de Oliveira, “foi 
uma eleição muito expressiva, com 19 presentes, pelo 
que ela foi recebida de braços abertos pela corporação. 
Ana Dubeux chegou ao condomínio com a pontuação 
máxima em todos os quesitos do nosso regulamento. 
Ela tem a postura, a ética, o profissionalismo e a de-
dicação necessários para o nosso grupo”.

O Condomínio Acionário dos Diários Associados 
tem como objetivo concentrar todas as empresas do 
grupo. Entre as regras, ditadas por Chateaubriand, à 
época, inclui-se o colegiado, sempre constituído por 
22 pessoas.

Ana optou por Brasília como nova terra e aqui 
trilhou brilhante carreira como jornalista. Há 14 anos 
no Correio, Ela ingressa no Condomínio Acionário dos 
Diários Associados na vaga decorrente do falecimen-
to, em 26 de novembro do ano passado, de Camilo 
Teixeira da Costa. No importante jornal da Capital, ela 
começou como repórter da Editoria de Economia, ao 
lado de veteranos profissionais.

O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da 
República é justa homenagem a uma competente 
jornalista brasileira, pelo que peço a acolhida deste 
Plenário à iniciativa.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2010 – Senador 
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão encaminhados à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 404, DE 2010

Nos termos do artigo 255, inciso II, alínea c, nº 
12 e 104-C, do Regimento Interno do Senado Federal 
requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 
2003, que “Dispõe sobre a prestação dos serviços de 
correio eletrônico, por intermédio da rede mundial de 
computadores – Internet, e dá outras providências”, 
seja apreciado, também, pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – 
CCT, além das comissões constantes do despacho 
inicial, por tratar de matéria no âmbito da sua compe-
tência. – Senador Renato Casagrande.
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REQUERIMENTO Nº 405, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o Proje-
to de Lei do Senado nº 279, de 2003 que, “Dispõe sobre a 
prestação dos serviços de correio eletrônico, por intermédio 
da rede mundial de computadores – Internet, e dá outras 
providências”, seja ouvida a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática por estar no 
âmbito da sua competência. – Senador Flexa Ribeiro.

REQUERIMENTO Nº 406, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que sobre o Proje-
to de Lei do Senado nº 93, de 2010 que, “Altera as Leis nº 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as 
eleições”, seja ouvida a Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação Informática por estar no âmbito 
da sua competência. – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Não há, evidentemente, quórum para deliberação 
em plenário. Sendo assim, encerro a Ordem do Dia, 
e as matérias constantes da pauta de hoje ficam com 
sua apreciação adiada.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

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 institui o Regime 
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de 
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste - Repenec; cria 
o Programa Um Computador por Aluno - Prou-
ca e institui o Regime Especial de Aquisição de 
Computadores para uso Educacional - Recompe; 
prorroga benefícios fiscais, constitui fonte de recur-
sos 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 Bra-
sileira - Retareo; dispõe sobre a Letra Financeira 
e o Certificado de Operações 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 
dezembro 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 janeiro de 1995; 10.829, 
de 23 de dezembro de 2003; 5.025, de 10 de ju-
nho de 1966; e 6.704, de 26 de outubro de 1979; 
e dá outras providências (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. 
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Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
04-2010) 

4  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que 
cria o Fundo Social - FS; dispõe sobre sua 
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Sociais; 

– de Educação, Cultura e Esporte; 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Serviços de Infraestrutura; e 

– de Assuntos Econômicos. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010

Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que au-
toriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que 
dispõe sobre a exploração e a produção de 
petróleo, de gás natural e de outros hidro-
carbonetos fluidos sob o regime de partilha 
de produção, em áreas do pré-sal e em áre-
as estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras 
providências. (Exploração e produção de pe-
tróleo; competências do CNPE, da ANP e do 
Ministério de Minas e Energia; casos de con-
tratação direta e de licitação para exploração 
de petróleo; contratos de partilha de produção; 
rateio das rendas governamentais no regime 
de partilha de produção (royalties); comercia-
lização do petróleo.) 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

7 
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. 

8  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2010. 
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9  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o se-
gundo trimestre de 2010. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

12 
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. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

14 
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. 

15 
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. 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL648



16550 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

16 
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. 

17 
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. 

18  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

19  
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. 

20 
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. 

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

22 
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 

649ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16551 

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: Se-
nador Mão Santa, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que ofere-
ce. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 
6.100/2002, na Casa de origem, do Deputa-
do Celso Russomanno), que altera o art. 31 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências (inclui o peso dentre 
as informações que devem ser prestadas ao 
consumidor quando da oferta e apresentação 
de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

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

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

24 
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. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

26 
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. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 
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28 
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. 

29 
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. 

30  
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. 

31 
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. 

32 
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 preven-
tivas, de socorro, assistenciais ou recupe-
rativas 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. 

33 
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 Co-
missão de Serviços de Infraestrutura, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável nos 
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo), 
que oferece. 

34 
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. 

35 
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, 
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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. 

36 
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. 

37 
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, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ. 

38 
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: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009). 

39 
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. 

40 
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). 

41  
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 
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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. 

42 
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. 

43 
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. 

44 
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. 

45 
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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos da 
Emenda no 1-CAS(substitutivo), que oferece.

46 
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. 

47  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

48 
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 
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– 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. 

49  
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. 

50  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 

Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

51  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

52 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

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

53  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

54  
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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 
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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. 

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

56  
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. 

57  
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. 

58  
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 (Substitu-
tivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre 
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrá-
rio, com voto em separado do Senador Sadi 
Cassol. 

59  
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). 
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
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. 

61 
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. 

62 
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 
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(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. 

63 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 266, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 

nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
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. 

65 
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) 
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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. 

66  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 313, DE 2005 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67  
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. 

68 
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 
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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. 

69  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 141, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Antônio Carlos Valada-
res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
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. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
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condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
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-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 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-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 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 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL660



16562 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

76  
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. 

77 
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, 
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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. 

78  
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 prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 

com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

79  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 249, DE 2008 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera 
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade dos 
que foram condenados pela prática dos crimes 
que especifica, por improbidade administrativa 
e para determinar a preferência no julgamento 
dos processos respectivos. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar), Relator: Senador José Jorge, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que 
apresenta, com votos contrários do Senador 
Romero Jucá e, em separado, do Senador 
Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 
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80 
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. 

81  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

82  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 - COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): 
favorável, nos termos de Subemenda, que 
oferece. 

83  
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. 

84  
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. 

85 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedo-
filia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei 
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar 
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado 
em outro país pela prática de crime contra a 
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liberdade sexual ou o correspondente ao des-
crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Volta-se à lista de oradores.

Convido, como orador inscrito, o Senador Gil-
vam Borges.

Senador Gilvam Borges, V. Exª está com a pa-
lavra.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e 
ouvintes da TV Senado e Rádio Senado, ainda ontem, 
desta tribuna, eu elencava as benfeitorias promovidas 
pelo Governo Lula, agora já na reta final de seu segundo 
mandato, e fazia referência ao Programa Nacional de 
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, 
o Luz para Todos, um programa que, ao levar energia 
elétrica aos rincões mais distantes do nosso País, está 
levando, junto e por causa dela, o desenvolvimento eco-
nômico e social, porque, como se sabe, a eletricidade 
é elemento indutor fundamental de progresso. 

No Amapá, a segunda etapa do Luz para Todos 
levará eletrificação a 19.766 domicílios rurais, sendo 
1.680 deles no Arquipélago do Bailique, área histori-
camente desassistida no meu Estado, como outras 
regiões tão distantes. 

Na manhã de hoje, Sr. Presidente, encaminhei 
o seguinte ofício a Sua Excelência, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que passo a ler no plenário des-
ta Casa. 

Este é o Ofício nº 005/2010, do meu Gabinete:
Excelentíssimo Senhor
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República Federativa do Brasil
Nesta
Senhor Presidente, 

Conforme compromisso de Vossa Exce-
lência, o Amapá foi contemplado com a segun-
da etapa do Programa Nacional de Universa-
lização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, 
o Luz para Todos, que levará eletrificação a 
19.766 domicílios rurais, sendo 1.680 no Ar-
quipélago do Bailique, área historicamente 
desassistida no meu Estado. 

Considerando-se as especificidades cli-
máticas da região, bem como o cronograma 
das obras, solicito a Vossa Excelência que in-
terceda junto ao Ministério de Minas e Energia 

no sentido de determinar que a segunda eta-
pa do Programa Luz para Todos, no Amapá, 
obtenha autorização para que o trabalho de 
eletrificação seja realizado diuturnamente, a 
saber: de manhã, de tarde e de noite, valendo-
se do período de estiagem amazônica. 

Como bem sabe Vossa Excelência, a 
Amazônia tem um dos maiores índices pluvio-
métricos do mundo e as chuvas, intermitentes, 
prejudicam o cronograma das obras, uma vez 
que lhes impedem a continuação. 

Certo de ser legítima a presente ponde-
ração e que Vossa Excelência, com sua sobeja 
sensibilidade, não ficará indiferente ao pedi-
do que beneficia os lugares mais ermos e os 
moradores mais desassistidos do Estado do 
Amapá, agradeço, em meu nome e no de toda 
a população do meu Estado, o atendimento ao 
pleito ora formulado.

Cito, então, Sr. Presidente, também em nome da 
bancada federal, com assento aqui nas duas Casas: 
Senador José Sarney, Senador Papaléo Paes, Depu-
tado Evandro Milhomen, Deputado Jurandil Juarez, 
Deputado Davi Alcolumbre, Deputada Fátima Pelaes, 
Deputada Lucenira Pimentel, Deputada Dalva Figuei-
redo e a Deputada Janete Capiberibe, todos inte-
grantes de uma base de apoio ao Governo de Vossa 
Excelência.

Essa obra foi licitada, portanto, ela já é realidade, 
a exemplo de Juscelino Kubitscheck, que intervinha 
diretamente como autoridade máxima do País. Quan-
do da construção da capital federal, ele ligava para os 
fornecedores, que queriam paralisar devido à falta de 
verba. Ele ligava como Presidente: “Forneçam, em nome 
do Governo, porque este Governo necessita concluir 
esta obra importante para a Nação, que é Brasília”.

Sei que V. Exª tem a sensibilidade para pedir à 
empresa vencedora que possa providenciar os três 
turnos, para que, até dezembro, possamos concluir 
o projeto.

Sr. Presidente, agora abordo, objetivamente, um 
dos assuntos que mais interessam ao Estado do Ama-
pá: dinheiro na conta. V. Exª falava das dificuldades 
das estradas, das BRs federais. O Amapá também 
vive essa situação, mas busca os recursos. Então, di-
nheiro na conta! 

Banco: Banco do Brasil; Agência: 3575; Conta: 
762083

O recurso é no valor de R$35.048.496,48 (trinta 
e cinco milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Isso 
é para o Governo do Estado.
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Objeto: obras de melhoramento, atualização e 
pavimentação da BR-156. Trecho de Igarapé do Abreu-
Calçoene. Portanto, BR-156 recebendo dinheiro na 
conta.

O trabalho não só dignifica; o trabalho modifica e 
cresce o perfil socioeconômico de um povo.

Dinheiro na conta! Atenção Governo do Esta-
do!

Banco: Caixa Econômica. Esse dinheiro foi hoje, 
está quentinho.

Valor liberado: R$1 milhão (um milhão de re-
ais).

Objeto: dinamização da infraestrutura urbana e 
do interior do Estado do Amapá.

Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, também 
dinheiro na conta! Conta: 121126; Agência: 1343, va-
lor: R$290.250,00 (duzentos e noventa mil, duzentos e 
cinquenta reais), construção de passarela em madeira 
de lei. Temos muitas. Como V. Exª é da região, sabe que 
temos muitas cidades ribeirinhas que se assentam à 
beira dos igarapés, rios, formando justamente aquelas 
necessidades. Por isso, falamos em passarela.

Para esclarecer, Sr. Presidente, há de se convir 
que não só os discursos e a teoria política dos pro-
blemas do País informam ao Brasil, pela TV Senado e 
pela Rádio Senado, que há vários tipos de Parlamen-
tares: aqueles que são prolixos e aqueles que, com 
suas elucubrações, proferem verbos e conjugam frases 
de forma tal que deixam os mais perfeitos sofistas de 
boca aberta. Há aqueles dados realmente à tribuna na 
discussão de ideias. Há também o Parlamentar com o 
perfil do executivo, que, além de propor leis, atua no que 
é de mais importante para a sociedade. É o perfil do 
Parlamentar executivo, aquele que, também, além de 
por o dinheiro, as emendas de Bancada e as emendas 
individuais, compondo o Orçamento-Geral da União, 
corre junto com os Prefeitos e os Governadores.

Muitas vezes, esses parlamentares vivem tam-
bém no trabalho intenso dos bastidores e se pode ter 
a idéia de que poucos aparecem na tribuna. Esse é o 
que faz política de resultados.

E, amanhã, às duas horas da tarde, já estarei ins-
crito e temos boas notícias para os outros Municípios 
do Estado do Amapá, para dizer dos recursos que já 
estão nas contas. Esse é dinheiro depositado.

E quero me congratular com toda a bancada fe-
deral e dizer que atuamos aqui de forma eficiente, bus-
cando cumprir com nossos deveres constitucionais na 
apresentação de projetos de lei, mas, principalmente, 
na grande assistência aos Municípios e ao Estado.

E, no caso, o nosso querido Amapá não pode 
deixar de estar nas nossas prioridades.

E quero deixar as minhas considerações e tam-
bém os meus parabéns. Temos um membro da ban-
cada federal que está hoje aniversariando. Vamos nos 
encontrar hoje à noite lá na Asa Norte. É uma deputa-
da muito atuante, que integra a nossa equipe. Somos 
somente oito deputados federais, com quatro mulhe-
res e mais quatro homens, e estaremos lá. Eu quero 
deixar os meus parabéns a essa aguerrida. Ela é do 
Partido dos Trabalhadores, mas a nossa convivência 
com os partidos de apoio, sem dúvida, ultrapassa as 
diferenças ideológicas e programáticas e prevalece o 
companheirismo, prevalece a amizade, prevalece o 
respeito às diferenças.

E, como líder da bancada, assim o faço, comun-
gando com o Presidente Sarney, nosso líder maior, 
o grandioso Senador Papaléo Paes e a nossa Ban-
cada. 

Portanto, eu vou encerrar o meu pronunciamen-
to, dizendo assim: Deputada Dalva Figueiredo, meus 
parabéns! Que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê 
muita força para que V. Exª continue trabalhando pelo 
Estado do Amapá.

Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Agradeço ao Senador Gilvam Borges, que representa 
nesta Casa o Estado do Amapá, bem como agradecer a 
V. Exª por não ter usado, sequer, o tempo regimental. 

Convido para usar da palavra o Senador Arthur 
Virgílio, pela Liderança do PSDB. 

V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, vejo a Ordem do Dia de hoje do Se-
nado e já me defronto com os quatro projetos de lei 
que versam sobre o pré-sal.

Como é amplamente sabido, um deles cria a 
empresa popularmente conhecida como Petrosal; um 
segundo dispõe sobre a capitalização da Petrobras; 
o terceiro dispõe sobre o Fundo Social a ser criado 
com os recursos da nova riqueza; e, para finalizar, o 
mais polêmico deles, que, entre outras coisas, trata da 
complicada situação que é a distribuição dos royaltiies 
entre os entes da Federação.

Recentemente, desta mesma tribuna, fiz am-
pla exposição dos equívocos do Governo brasileiro 
na condução de nossa política externa. Ratifiquei tal 
pronunciamento diante do Chanceler Celso Amorim, 
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em seu depoimento recente à Comissão de Relações 
Exteriores do Senado.

Entre as minhas críticas, elenquei a proximidade 
excessivamente estreita do Governo brasileiro com di-
taduras, como a chavista, na Venezuela, e a castrista, 
em Cuba, para ficar apenas em duas. Mas elas são 
várias, são dezenas.

Os procedimentos adotados pelo Governo na 
tramitação das matérias do pré-sal evidenciam não 
só a simpatia desse mesmo Governo por ditaduras, 
mas também nas suas ações práticas no Congresso, 
ao adotar métodos muito comuns aos praticados pe-
los regimes autoritários, dos quais nosso governo se 
aproximou.

Pois bem. Todos sabemos que os referidos pro-
jetos de lei chegaram à Câmara dos Deputados, no 
primeiro momento, com o carimbo da urgência cons-
titucional. Por pressão de sua base de apoio naquela 
Casa, o Governo recuou dessa iniciativa e, ao mesmo 
tempo, acertou com os Líderes um calendário de tra-
mitação das matérias, que foi devidamente cumprido 
com pequenos percalços típicos do processo legisla-
tivo, mas que permitiu um amplo debate do tema nas 
comissões temáticas da Câmara.

Assim que as proposições chegaram ao Sena-
do, mais uma vez o Governo voltou a insistir com a 
urgência constitucional, impedindo, entre outras coi-
sas, que se produzisse um debate por meio de audi-
ências públicas em que a sociedade organizada seria 
convocada para a discussão, além de representantes 
do próprio Governo, que o compareceriam para eluci-
dação de fatos que contribuiriam, juntamente com os 
Parlamentares, para o aperfeiçoamento da legislação, 
por meio de amplo consenso, como tem sido comum 
nesta Casa nos últimos anos. 

A urgência constitucional inviabilizou o debate, 
como também inviabiliza acordos, além de descartar 
por completo o aperfeiçoamento dos textos. 

Hoje, o que temos é um conjunto de quatro pro-
jetos, na Ordem do Dia, pendentes de pareceres de 
todas as comissões pelas quais passaram. Até mesmo 
os relatores que integram a base governista se esqui-
varam de apresentar pareceres.

Conhecemos essa tática. Ela é típica dos regimes 
autoritários e ditatoriais. É, precisamente, esse regime 
que o Brasil jamais toleraria.

Todos acompanhamos a repercussão que teve, 
nos meios de comunicação, a questão dos royalties e 
seus impactos nefastos para alguns Estados. Somos 
sabedores dos problemas que a medida contempla, 
particularmente para os Estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo.

Mesmo diante disso, sequer tivemos a honra de 
chamar, para um debate nas comissões, os defensores 
e os críticos de matérias tão polêmicas. Não tivemos 
chance de escutar os representantes dos Estados 
afetados pela medida, por exemplo. Não tivemos a 
oportunidade de escutar o pronunciamento dos auto-
res da emenda na Câmara. Muito menos debatemos 
nas comissões a emenda assinada pelos Senadores 
Dornelles e Casagrande.

Em função disso, conclamo os Senadores dos 
Estados do Rio e do Espírito a se juntar a nós da opo-
sição para impedirmos a votação desses temas antes 
da realização do debate necessário...

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Arthur Virgílio, eu gostaria de me manifestar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra, Senador Antonio Carlos.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador, esse assunto é um assunto que o Governo não 
está tratando da forma adequada, da forma devida. 
Nós nos propusemos a votar os projetos num prazo 
exíguo, porém viável de discussão e de debate, com 
audiências públicas conforme V. Exª acabou de dizer. 
Eu, inclusive, sou Relator de dois deles na Comissão 
de Constituição e Justiça, um deles e o segundo mais 
polêmico, que é a capitalização da Petrobras, o qual 
inclusive é um projeto mais independente em relação 
à questão do marco regulatório e que nós podería-
mos até mesmo colocar em primeiro, que é o que o 
Governo tem mais urgência, e o votaríamos primeiro. 
Mesmo discordando da forma, de qualquer maneira, 
seriam debatidos amplamente nas comissões e no 
plenário. Então, na verdade, ou o Governo finge que 
quer votar e não quer votar por causa da questão dos 
royalties, ele não quer o desgaste dos royalties no 
período eleitoral, então ele está fingindo que quer vo-
tar, deixa a urgência constitucional, mas, no fundo, no 
fundo se conformaria em não votar e não debater. E 
não é o que nós queremos, nós queremos debater e 
votar. Então, portanto, é muito pertinente a colocação 
de V. Exª, esse chamamento que V. Exª está fazendo 
para a Oposição e para os Estados, inclusive, que se 
sentem prejudicados, para que nós possamos reverter 
essa situação de humilhação que o Congresso vem 
passando com esse regime de urgência, para que nós 
possamos discutir um assunto que é da mais alta im-
portância para o País. Então, parabenizo V. Exª pela 
discussão desse assunto que me incomoda bastante, 
inclusive como relator de dois dos projetos, me inco-
moda bastante. Vou apresentar os relatórios, um apre-
sentei hoje, amanhã vou apresentar o outro porque é 
minha obrigação fazê-lo. Eu não vou fazer corpo mole, 
que a base do Governo está fazendo, eu vou apresen-
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tar os relatórios e vou até, inclusive, contestar o que 
acho que está errado. Mas o debate é necessário e 
temos que levantar a bandeira do debate e derrubar 
essa urgência constitucional. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Antonio Carlos, V. Exª toca num ponto 
que julgo fulcral, julgo essencial. Parece mesmo cor-
po mole, porque o Governo acena com um confronto, 
que julgo estéril, nos convoca para uma briga que não 
queremos travar e, Senador Papaléo Paes, a quem já 
concederei o aparte, eu não vejo a menor possibilidade 
de o Governo sair vitorioso dessa luta que nos propõe 
com ele encetarmos. Não vejo, sinceramente. 

Se formos até para o jogo regimentalista: falam 
tantos oradores; aí pede para encerrar a discussão; em 
seguida, discutimos o requerimento de encerramento; 
depois tem o amparo regimental para os Senadores 
fazerem os encaminhamentos. **Eu não consigo en-
tender como alguém imagina que esmaga, só porque 
quer, a Oposição numerosa que nós somos aqui, nes-
ta Casa, mais os Estados que estão com pendências 
graves nas suas vidas e mais os dissidentes dos Par-
tidos da base governista. Não consigo entender. Está 
provado que não é possível isso. E ficou provado em 
diversas matérias quando nós nos tornamos maioria 
eventual – a CPMF foi um exemplo. Ficou provado 
isso em matérias em que, depois de horas e horas, 
o Governo chegou a um acordo conosco. E este é o 
ideal democrático que devemos perseguir: o acordo, 
o consenso. E esta é a Casa do consenso. O con-
fronto me parece de uma esterilidade, de uma falta 
de perspicácia, a não ser que haja a vontade de não 
votar nada. Se não há vontade de votar nada, faço eu 
o quê? Ainda há pouco, eu me referia, falava com o 
Presidente da Casa, Senador Sarney, e dizia a ele que, 
talvez, valesse a interferência dele perante o Governo 
para deixar bem claro que nós temos vontade de votar, 
nós temos desejo de votar. Acredito, inclusive, que a 
nossa pressa está sendo uma pressa mais prudente, 
mas uma pressa mais real que a do Governo, porque 
nós queremos votar. Tenho muita vontade de ver uma 
parte dos recursos oriundos dos royalties destinados 
à educação, como pretende, por exemplo, o Senador 
Jereissati. E eu me perfilho nessa fileira tão fundamen-
tal para o futuro do País.

Entendo que a outra parte desses recursos deve 
ser para se pagar a transposição das tecnologias das 
matrizes antigas baseadas no petróleo poluente para 
as matrizes energéticas novas. Eu entendo que o pe-
tróleo deve servir para isto, para financiar o seu pró-
prio enterro de primeira classe. Tudo isso eu entendo, 
Senadora Lúcia Vânia. 

Agora, estamos aqui. A prepotência é ruim mesmo 
quando há uma maioria esmagadora. Ela não é uma 
conselheira boa. A prepotência, amparada em quase 
nenhuma maioria, eu não consigo entender, franca-
mente não consigo entender. Ou alguém acha que, 
em dois ou três dias, vão empurrar pela nossa goela 
quatro projetos do pré-sal e nós vamos para casa com 
o rabo entre as pernas? 

Não consigo entender isso, sinceramente. Estou 
disposto a um diálogo amplo, fraterno, um diálogo sin-
cero. Sei que essa é a posição igualmente do DEM, é 
a posição do Senador José Agripino, é a posição da 
nossa Bancada inteira. Concordo com a posição do 
Senador Antonio Carlos de que, se fôssemos hierarqui-
zar a votação, deveríamos começar pela capitalização 
da Petrobras, que é o que o Governo quer mesmo. E 
o Governo foge, como o diabo foge da cruz, da vota-
ção da questão dos royalties, por questão eleitoral, 
eleitoreira pura e simplesmente. O Brasil que fique 
em segundo plano, Senador Flexa Ribeiro. O Brasil 
que fique em quinto plano. A questão fundamental é 
não perder simpatia em pesquisa, é não perder vo-
tos nem eleição. Isso mostra uma qualidade ruim de 
gestão, porque não é a eleição que deve paralisar um 
processo administrativo. E administrar, muitas vezes, é 
escolher mesmo entre o desastroso e o desagradável. 
Fazer o desagradável é melhor do que deixar vir mais 
tarde o desastroso. 

Então, estamos aqui prontos e abertos, Sena-
dor José Agripino. Estamos prontos e abertos para 
estabelecermos um calendário, porque temos pressa. 
Mas não aceitamos a pressa humilhante, essa pressa 
do garrote, essa pressa da guilhotina, essa pressa do 
cutelo da urgência constitucional. Sem ela o Governo 
não contará com a nossa boa vontade para votarmos 
essa matéria e terminará contaminando matérias ou-
tras em pauta aqui na Casa. Não contará com a nossa 
boa vontade. 

Eu concederei os apartes e, em seguida, com-
pletarei o pronunciamento, porque eu dizia, Senador 
Agripino, na ausência de V Exª, que o seu pensamento 
é parecido com o meu, tenho certeza. Estamos aber-
tos para votar. Não entendemos, de repente, o Go-
verno não dialogar conosco, como se tivesse ele uma 
maioria acachapante, que não tem; como se pudesse 
nos impor uma derrota política, e não pode; como se 
pudesse nos empurrar pela goela os projetos, e não 
pode. Essa é a verdade, esse é o fato.

A partir daí é que nós temos de começar a racio-
cinar com o pé no chão. Não querem votar nada, como 
argui, de maneira muito perspicaz, o Senador Antonio 
Carlos? Então, vai ficar patente que não querem votar. 
Por medo de perder votos, não querem votar o pré-
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sal. Agora, nós queremos votar. Não aceitamos é votar 
sem audiência pública; não aceitamos é votar jogan-
do uma bola nas costas da sociedade; não aceitamos 
é votar sem que sociedade participe; não aceitamos 
é votar sem que fique bem clara a posição de todos 
aqueles que pensam o País com seriedade, com res-
peito. E deve haver respeito. Nós temos respeito pela 
Maioria nesta Casa, e ela precisa ter respeito pela 
Minoria nesta Casa. E o respeito pela Minoria nesta 
Casa é uma questão até de lógica, porque a Minoria 
nesta Casa, ela, muitas vezes, se faz Maioria eventu-
al. Nesse episódio do pré-sal, se não falarem a sério 
com os diversos Estados, terminamos nós, outra vez, 
nos fazendo Maioria eventual, como nos fizemos no 
episódio da CPMF.

Eu queria conceder os apartes pela ordem de 
quem solicitou. Eu, aliás, abro exceção. Antes de nós 
todos, tem precedência o nosso Ministro Eliseu Resen-
de. Em seguida, o Senador Papaléo Paes; em segui-
da, Senador Flexa Ribeiro; e Senador José Agripino, 
Líder do DEM.

O Sr. Eliseu Resende (DEM – MG) – Líder Arthur 
Virgílio, ouço com atenção a palavra de V. Exª. Saí do 
meu gabinete para vir participar deste debate. Enten-
do que V.Exª tem total razão e os Senadores que aqui 
também se manifestaram. Não é possível tratar desse 
assunto com a urgência e com a pressa que é trazido 
para o Senado Federal. Os quatro projetos do pré-sal 
exigem e requerem reflexões muito profundas. Nós não 
fazemos ideia das grandes mudanças que eles pres-
crevem. Tudo que o sistema novo introduzido do pré-sal 
estipula poderia ser conseguido com simples alterações 
na legislação vigente que trata da sistemática das con-
cessões da pesquisa e exploração de petróleo no Bra-
sil. A criação do Fundo Social, a revisão dos royalties, 
tudo isso poderia ser feito, modificando alíquotas, ou 
parágrafos, ou itens, ou artigos da legislação vigente. 
Nós não precisaríamos introduzir um sistema híbrido 
no Brasil, manter o regime das concessões para as 
reservas que estão sendo pesquisadas e exploradas 
e criar o regime de partilha para as reservas do pré-
sal. Não há necessidade disso. Quando se trata, por 
exemplo, do Fundo Social para aplicação em setores 
sociais e de desenvolvimento cultural e social do Bra-
sil, nós devemos prever que já existem na legislação 
vigente as alíquotas reservadas para criação de Fun-
do Social com destinações que poderão ser alteradas 
por lei. E quando se trata de royalties, por exemplo, 
Senador Arthur Virgílio, nós não temos necessidade 
de ferir a Constituição, retirando direitos adquiridos, 
mudando os royalties. O conceito de royalty é o con-
ceito de um tributo antigo que vem do tempo do Brasil 
Colônia. Transfere-se para o Poder Público uma cota 

da produção, sob a denominação royalty, para que o 
Poder Público possa utilizar os recursos da exploração 
de um determinado produto para o bem público, para 
o bem geral. Nós modificamos a legislação do petró-
leo no final da década de 1990. Houve a flexibilização 
do monopólio do petróleo. Lá, o País e o Congresso 
Nacional tiveram o cuidado de mexer no royalty, mas 
preservando direitos adquiridos. Os royalties do pe-
tróleo eram aplicados correspondentemente a 10% 
da produção. Foram aumentados de 20% da produ-
ção para que somente os 10% adicionais pudessem 
merecer outra distribuição. O royalty existente teria de 
continuar sendo distribuído da mesma forma como o 
era para manter direitos adquiridos. Portanto, essas 
questões são constitucionais, são questões de direito 
adquirido que têm de ser examinadas com todo o cui-
dado. E é preciso que o Congresso Nacional se dedi-
que com mais profundidade à análise da matéria. Eu 
quero dizer que introduzir no Brasil um sistema híbrido 
de produção de petróleo é, realmente, introduzir uma 
mudança cujos resultados e efeitos nós não sabemos 
até aonde vão chegar. 

Portanto, Senador Arthur Virgílio, defendo a tese 
– e essa é a tese defendida pelo seu Partido e pelo 
meu Partido – de um estudo mais profundo da mudan-
ça da legislação do petróleo para que nós possamos 
preservar direitos adquiridos, promover a distribuição 
dos resultados da exploração desse produto nobre e 
termos, como consequência, o desenvolvimento eco-
nômico e social do País. Portanto, a nossa palavra é de 
exame, estudo, paciência e decisão equilibrada para 
o bem do País. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sou eu 
que agradeço a V. Exª, Ministro Eliseu Resende, e eu 
dou V. Exª como exemplo. Então, o Governo acha que 
pode prescindir da sabedoria de V. Exª? Havia vários 
Senadores que solicitaram o aparte antes de V. Exª. 
Eu entendi que deveria dar a primazia da concessão 
deste aparte a V. Exª, precisamente pela sabedoria que 
V. Exª acumulou ao longo de uma vida tão correta, tão 
profícua em sua trajetória pública.

Então, o Governo acha que pode prescindir do seu 
aconselhamento? Eu acho que não pode. O Governo 
acha que pode decidir à revelia da sociedade? Eu en-
tendo que não pode. Acha que pode decidir à revelia 
da Oposição? Eu tenho certeza de que não pode. Não 
consigo entender. Qual o objetivo? Não votar, como 
argui o Senador Antonio Carlos? Pode ser. Outro obje-
tivo: humilhar a Oposição? Pode ser. É alguém sonhar 
que vai... sonhar ou delirar está ao alcance de quem 
quer que sonhe ou delire. Eu não sou Freud para ficar 
explicando sonho de ninguém. Agora, não considero 
viável e nem considero que seja uma boa luta, porque 
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às vezes tem-se a chamada Vitória de Pirro, aquela em 
que o vencedor se arrepende dela de tão ferido que 
sai. Não considera que seja sábio sequer.

Nós estamos propondo com muita clareza. Esta-
belecemos um cronograma para votação de uma ma-
téria que interessa ao País, participando todos nós da 
solução. Que saia uma solução de Nação, através do 
Senado Federal, com audiências públicas, com audi-
ências à sociedade, com audiências a especialistas. 
É o que eu peço.

Que o Governo se sensibilize inclusive com o que 
V. Exª disse. Não é possível que uma matéria dessa 
saia por cima e à revelia da sabedoria de um homem 
como o Ministro Eliseu Resende.

Concedo um aparte ao Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Obrigado, 

Senador Arthur Virgílio. Queremos, sim, agradecer a V. 
Exª por ter dado a preferência ao Senador Eliseu Re-
sende, porque ouvimos exatamente um complemento, 
um reforço ao seu pronunciamento, que é muito tran-
quilo, inteligente e bastante oportuno.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Fundamen-
talmente, quero deixar bem claro que o que o Senador 
Eliseu Resende nos expõe é uma grande realidade. E 
esse assunto precisa ser profundamente debatido por 
todos nós. Todos nós temos uma opinião. Todos nós 
temos as nossas formações em determinadas partes 
que devem ser discutidas e que temos de expor, sim. 
Somos todos representantes do povo – cada três de 
seu Estado. Então, não admito, de forma alguma, que 
o Governo tente passar na marra, sem qualquer dis-
cussão, sem audiências públicas, que são fundamen-
tais. Em qualquer comissão, podemos pedir audiência 
pública para qualquer assunto, que somos atendidos. 
Como pode o Governo querer impor? O Governo pas-
sa a sensação de que, realmente, principalmente nes-
te final do Governo Lula, tenta desgastar o Senado. 
Já patrocinou vários momentos de crise nesta Casa 
para tentar nos desmoralizar. E nós deveremos sem-
pre resistir a isso, porque esta Casa – ele não faz isso 
com a Câmara, mas faz com esta Casa – é a grande 
resistência, é a Casa de defesa do povo. Então, Se-
nador Arthur, de maneira muito inteligente, objetiva e 
oportuna, V. Exª traz essas questões aqui. Nós não 
vamos admitir que o Governo tente passar por cima 
de um assunto tão importante como esse, que precisa 
ser debatido agora, não daqui a cinco, dez anos. Tem 
que ser debatido agora, e que nós não nos deixemos 
levar pelo Governo que, nitidamente, não quer votar. 
Se nós formos ver, o Partido dos Trabalhadores, com 
raras exceções, se faz presente aqui nas sessões do 

Senado. Nós vemos o registro das presenças e não 
vemos... Então, isso significa o quê? Uma mensagem 
de que, realmente, o PT quer passar por cima de as-
suntos tão importantes e deixar esta Casa com a sen-
sação de que o Executivo usurpa aquele direito que é 
do Legislativo. Muito obrigado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo. V. Exª captou bem o espírito 
do pronunciamento que tento oferecer à Casa e ao País 
porque eu, de fato, estou perplexo. Não consigo enten-
der o que intenta o Governo, não consigo entender. A 
disposição nossa é de negociar, é de consensualizar, 
é de chegar a acordos. Não queremos bater chapa, 
não queremos fazer obstrução. Se formos obrigados, 
faremos, e se fizermos, atrasaremos muito mais do que 
se poderia supor que fosse o tempo que demandariam 
as audiências públicas, as negociações, o respeito à 
nossa opinião e o respeito à opinião de técnicos que, 
até o momento, estão sendo silenciados por essa pre-
potência com que tem agido o Governo em relação a 
nós. Obrigado a V. Exª pelo aparte.

Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nobre Se-

nador Arthur Virgílio, V. Exª traz hoje à tribuna um as-
sunto que constrange todos nós. Por diversas vezes, 
o Líder do Governo no Senado fez referência à retira-
da da urgência da tramitação dos projetos do pré-sal, 
sabedor ele de que não teríamos condições de votar 
de forma açodada, como foi retirada na Câmara a ur-
gência da tramitação dos projetos. Lamentavelmente, 
Senador Arthur Virgílio, o PT acha que é maior que o 
Brasil, e o Presidente Lula maior que os dois: maior 
que o PT e maior que o Brasil. Isso traz a nós, Sena-
dores, uma posição de mostrarmos à Nação brasileira 
que não vamos nos acovardar nem vamos nos deixar 
dobrar pela vontade do Planalto. Temos uma audiên-
cia pública para tratar de um dos projetos, que é o do 
Fundo Social, aprovado em cinco ou seis comissões 
do Senado. Essa audiência pública será em conjunto, 
tal a importância do tema. A audiência pública está 
marcada para a próxima quarta-feira com a partici-
pação, como eu disse, de cinco ou seis comissões 
em conjunto. Hoje, sou surpreendido, quando chego 
a Brasília, com o fato de que o projeto foi buscado da 
CCT, onde se encontra, para vir ao plenário sem pa-
recer, porque seria pautado na Ordem do Dia de hoje. 
Eu me preparei para vir aqui fazer exatamente o que 
V. Exª está fazendo: alertar a Nação Brasileira e dizer 
que, para que eles aprovem da forma como querem, 
passando o rolo compressor, vão ter de colocar, como 
bem disse o Senador Papaléo Paes, os Senadores da 
Bancada do Governo aqui.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E 24 
horas por dia.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Exatamente. 
Lamentavelmente, marcam presença e se ausentam 
do plenário. Vamos ter de discutir. Vamos discutir en-
trando pela madrugada sem dificuldade nenhuma de 
trabalho, porque estamos aqui para trabalhar realmen-
te. Mas eu gostaria que o Senador Romero Jucá – e 
pediria ao Presidente José Sarney, que com compe-
tência preside a todos nós – fizesse...

(Interrupção do som.)

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Mas que V. 
Exª, que com competência preside a todos nós, fizesse 
gestões junto ao Líder do Governo para que ele fizesse 
aquilo que já disse várias vezes, que era retirar a urgên-
cia, e não deixasse pautar, Sr. Presidente, como está 
incluída na Ordem do Dia, a questão desses projetos 
do pré-sal. Refiro-me, em especial, ao Fundo Social. 
O Senador Arthur Virgílio tem razão: se o Governo tem 
pressa, vamos pautar os royalties, vamos discutir os 
royalties. Mas o Governo não tem interesse, porque 
sabe que vai atingir aliados dele. E como ele está em 
campanha permanente, em campanha eleitoral aberta 
e permanente, ele não tem interesse em colocar esse 
projeto. Então ele coloca aqueles que quer. Na verda-
de, eu espero, Senador Presidente José Sarney, que 
V. Exª dê o apoio necessário para que o Senado não 
passe por essa situação de ter que votar algo que não 
foi discutido nas comissões e que é de tal importância 
para o País.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu peço a V. Exª tempo para responder ao 
Senador Flexa, ouvir o Senador Agripino e concluir o 
meu pronunciamento.

Senador Flexa, V. Exª fez um aparte da maior 
pertinência.

Eu não consigo entender! Sinceramente, é uma 
lógica que a mim me falha, a mim me falta. Eu entendo 
que é preciso uma reflexão profunda e percepção do 
momento. Há momentos de confronto. O Governo erra 
redondamente, erra de maneira palmar se imagina que 
este é um bom momento para o confronto, porque não 
é. Queremos colaborar com o projeto e temos todas 
as condições de, se nos chamarem para a luta, irmos 
para a luta com toda a assiduidade. Somos assíduos 
aqui. Vamos fazer o que o Regimento nos permitir para 
procurarmos fazer valer o nosso ponto de vista.

Antes de conceder aparte ao Senador José Agri-
pino, eu esclareço a V. Exª o que o Senador Flexa Ri-
beiro estava dizendo – e que eu tento falar – o que, no 
fundo, é a mesma linguagem e que não é uma birra 
assim: Tira a urgência, senão eu não voto. Tem que 

votar com a urgência, porque eu quero! Não, não! O 
Governo quer a urgência para que nós não debatamos; 
e nós queremos tirar a urgência para possibilitarmos 
o debate amplo com a sociedade. Não é birra, é uma 
questão de metodologia, e o lado democrático está 
conosco. É bom que a Nação tome ciência disso!

Muito obrigado a V. Exª.
Senador José Agripino, para o seu aparte.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-

thur Virgílio, veja V. Exª: são 5:31 da tarde, e no plená-
rio eu conto com os dedos de uma mão os integrantes 
da base do Governo. Eu não sei o que está havendo! 
Hoje eu liguei para o Líder Romero Jucá, de manhã, 
antes do meio-dia. Um Senador que é muito cordato 
e com quem nós temos a melhor relação; podemos 
ter divergências políticas, mas temos uma relação de 
convivência muito saudável. São cinco e meia da tarde, 
e eu não recebi retorno de Sua Excelência até agora! 
Não tenho notícia! Eu queria conversar com ele sobre 
o encaminhamento das votações. Eu não estou en-
tendendo. Eu não estou entendendo o que é que está 
se passando pela cabeça da base do Governo. Será 
que é truculência? Será que eles tiveram um ataque 
de “truculite” aguda?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E será 
que tem direito? Será que tem força para isso?

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Será que 
interessa ao País isso?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E será 
que tem força para isso?

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Será que 
o Presidente Lula está estimulando isso, reunindo a 
base para dizer vão à luta? Eu não estou entenden-
do. Confesso a V. Exª que eu não estou entendendo. 
Agora, uma coisa é certa: não é isso que interessa ao 
País. O debate, Senador Arthur Virgílio, V. Exª sabe. 
Na reforma tributária, na reforma da Previdência e na 
própria reforma política que votamos no Senado, a 
contribuição que o Senado deu, pela via do debate, 
foi preciosa. Não se pode jogar isso na cesta do lixo. 
Querer fazer com o Senado o que não se fez com a 
Câmara... Na Câmara, retirou-se o regime de urgência, 
debateu-se à exaustão, projeto a projeto. Agora, que-
rer que o Senado engula o texto que veio da Câmara 
sem debate é um desrespeito a esta instituição. Veja 
bem. Nós conversamos com o Líder Romero Jucá, 
eu conversei com o Líder do PMDB sobre a MP nº 
472 num clima de extrema cordialidade, em busca de 
entendimento. Então, não queremos atropelar nada. 
Agora, não vamos permitir – não vamos mesmo! – que 
se vote sem debater. Ah, não! Ah, isso não! A não ser 
que eles consigam colocar número e, truculentamente, 
mostrar ao País...
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vinte 
e quatro horas por dia.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – É. É fazer o 
que o seu mestre mandar. Agora, fique claro: é fazer 
o que o seu mestre mandar. Conosco, não! Não vai 
ser o que o seu mestre mandar! Não vai ser! Vai ser o 
que o País quer. Vai ser o que interessa mais ao País. 
O pré-sal é um bem que vai servir a gerações e gera-
ções para o futuro do Brasil, vai mexer com as finanças 
municipais, é uma coisa da maior importância! Não se 
pode desatrelar a distribuição dos royalties, como ter 
partilha ou concessão. Não. Não concordamos com 
isso porque nisso está o próprio debate do futuro das 
finanças públicas dos Municípios e dos Estados! É 
uma coisa muito séria. Não podemos abrir mão do 
debate e muito menos da discussão em separado, em 
projetos diferentes – diferente do que a Câmara fez –, 
a emenda da distribuição dos royalties em relação ao 
regime partilha ou concessão. Agora, aquilo que con-
versamos com o Senador Romero: retira a urgência! 
Ele concordou com isso. Vamos estabelecer um calen-
dário civilizado, patriótico, de votações. De repente, o 
Senador Romero desapareceu; pelo menos, comigo, 
não conversou mais, não sei se com V. Exª conversou. 
Creio que não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tam-
pouco.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Tampouco. 
Não estou entendendo, se querem levar na base da 
truculência, na minha opinião, V. Exª está fazendo um 
discurso apropriado, com o qual quero concordar in-
teiramente, não vamos partir para o desforço político, 
nem pensar! Mas passar por cima do interesse nacio-
nal, do debate à exaustão, não. Aí, vamos encontrar 
pela frente e vamos fazer aquilo que a democracia e 
o Regimento nos permitem: a obstrução. Para provo-
car o quê? O debate. Quem ganha com isso, somos 
nós, eu e V. Exª? Não. Quem ganha é o País, quem 
ganha é a Casa em credibilidade e respeito e quem 
ganha é o texto, a experiência tem mostrado. Toda a 
vida: o Senado se manifesta, faz audiência pública, 
debate matérias, e o texto que sai é melhor do que o 
texto que entrou. Será que não aprenderam isso ain-
da? É melhor fazer o que eles querem do que fazer a 
coisa boa? Para nós, não. Em função disso é que nós 
vamos anunciar desde já: se vierem com truculência, 
a truculência será encarada e a obstrução será pra-
ticada. Cumprimentos a V. Exª com o meu absoluto 
endosso aos termos equilibrados do discurso que faz 
nesta tarde de terça-feira.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado.

Sr. Presidente, permita-me concluir. Eu queria 
contar a V. Exª e à Casa uma piada que envolve um 
argentino hipotético. Não tenho nenhum preconceito 
contra argentino; ao contrário: admiro o futebol argenti-
no, admiro a cultura argentina, a combatividade daquele 
povo, sou apaixonado pela capital daquele país. Eles 
fazem piada com os brasileiros e nós fazemos piada 
com os argentinos, enfim.

Senador José Agripino, um argentino abastado 
leva toda a sua família – esposa, netos, bisnetos, todo 
mundo – a Nova Iorque para passar um fim de ano, para 
presenciar o alvorecer de um novo ano, numa cober-
tura imensa que dava vistas para a Times Square. Ele 
queria ver, participar daquela euforia da multidão é o 
que supunha a família. Quando chega perto de meia-
noite, às 11 horas da noite, ele diz para a esposa, para 
os filhos, para os netos, para os bisnetos, papagaio e 
periquito, para todo mundo: “Vocês desçam. Desçam 
que eu fico aqui sozinho. Quero passar o alvorecer do 
ano sozinho. Vocês confraternizem à vontade com as 
pessoas lá embaixo e depois subam para tomarmos 
um champanhe e ficarmos em família.” A família intei-
ra. Aí a mulher dele disse: “Puxa, fulano, nunca o vi 
assim, não entendi isso. Por que isso?” “Não, porque é 
um sonho meu. “Eu projetei essa viagem, é um sonho 
que quero realizar, não me impeçam de realizar esse 
sonho. Eu quero ficar sozinho à meia-noite. E vocês 
vão lá e confraternizem com a multidão’ – Ministro Hélio 
Costa –, ‘confraternizem com a multidão.” A família não 
entendeu, mas “vamos fazer o que ele quer”. A famí-
lia não entendeu e disse: “muito bem, vamos fazer o 
que ele quer.” E a família toda desce e daqui a pouco, 
duas horas, duas e meia da manhã volta e diz: “olha, 
foi uma festa belíssima, estávamos junto da multidão, 
foi um tal de as pessoas desconhecidas se abraçarem 
umas às outras, enfim, uma alegria fantástica, não sei 
como é que você perdeu isso. Como você perdeu isso, 
fulano? Você podia estar conosco. Aí ele disse: “Não, 
é que eu realizei um sonho. Eu fiquei daqui de cima 
contemplando a falta que eu faço lá embaixo, como 
aquela multidão estava solitária sem a minha presen-
ça.” Aí, muito bem.

É aquela velha história, outra piada que conta-
mos de argentinos que eles têm o direito de contar de 
brasileiro: argentino quando quer se suicidar não pula 
do 25º andar, ele pula do próprio ego. Aí se suicida, 
enfim. Eu já estou dando direito a eles de fazerem mais 
duas para mostrar que não há nenhuma animosidade. 
Apenas o fato de que o Governo está parecendo esse 
argentino da piada, imaginando que faz falta na multidão 
do Times Square, sozinho, com o champanhe dele lá, 
no dia 31 de dezembro de um ano hipotético. 
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Ou seja, não consigo perceber. Se olharem a 
correlação de forças, refletirão, se olharem a nossa 
disposição de diálogo, pensarão melhor e se enten-
derem que devem respeitar o País, eu dou o exemplo 
do Senador Eliseu Resende, passar por cima da sa-
bedoria de um homem como o Senador Eliseu Re-
sende é algo absolutamente impensável do ponto de 
vista de lógica.

Nós precisamos de que o Governo se sente co-
nosco com a boa vontade que estamos aqui demons-
trando e com a mão que estamos estendendo, ao diá-
logo, queremos dialogar. Queremos um bom projeto de 
Pré-Sal. Queremos um bom projeto para o País para 
que ele possa enterrar o petróleo, que, neste ano sé-
culo, vai perder a sua validade. Queremos um enterro 
de primeira classe para o petróleo. E queremos que o 
petróleo financie, portanto, as novas fontes de energia. 
E queremos que o petróleo seja fundamental para a 
educação deste País, fundamental para a redenção 
econômica dos Municípios. Queremos, enfim, que o 
Brasil lucre de maneira equilibrada com o petróleo, 
estabelecendo um cronograma de votação correto 
com o Governo. E que o Governo, então, rompa esse 
silêncio que, a meu ver, só faz mal ao próprio Gover-
no, não faz nenhum bem ao País e coloca a Oposição, 
obviamente, em posição de alerta e, se necessário, em 
posição de luta, luta que não queremos, que faremos 
tudo para evitar, mas da qual não fugiremos se para 
ela formos convocados pela intransigência dos que se 
imaginam o argentino da piada que acabei de relatar, 
muito a contragosto, porque sou muito admirador dos 
argentinos.

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

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgí-
lio, o Sr. José Nery deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia, por permuta 
com o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)

Não estando presente a Senadora Lúcia Vânia, 
eu pergunto ao Senador Cícero Lucena se deseja 
usar da palavra.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Sr. 
Presidente, a Senadora Lúcia Vânia havia pedido para 
trocar, mas, já que S. Exª não veio, eu farei o pronun-
ciamento.

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

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu trago mais uma 
vez a esta tribuna assunto que, da minha parte, já foi 
abordado em outras oportunidades, mas que também 
foi abordado pelo jornal O Globo, em sua edição de 
domingo. Segundo aquele jornal, em sua reportagem 
publicada, os governos federal, estaduais e munici-
pais desperdiçam todo ano cerca de R$1 bilhão com 
medicamentos. Os dados são do Conselho Federal de 
Farmácia, e indicam que cerca de 20% dos remédios 
comprados no varejo pelo Poder Público e pelos hos-
pitais privados vão parar no lixo.

Isso mesmo. Dinheiro público desperdiçado, di-
nheiro público na lata de lixo, por má gestão, falhas 
no armazenamento e no planejamento para aquisição 
desses produtos.

Um País que enfrenta uma grave crise na saúde 
pública não pode dar-se ao luxo de jogar medicamen-
tos no lixo, Srs. Senadores.

A reportagem chama a atenção de todos nós, 
também como consumidores. E o Conselho avalia que, 
por ano, uma família de classe média joga fora em tor-
no de R$60,00 em medicamentos vencidos.

O uso irracional e a intoxicação são outros pro-
blemas derivados da gestão dos remédios.

Nesse contexto, quero apresentar a experiência 
que implantei como prefeito de João Pessoa. Criamos, 
naquela oportunidade, uma rede de distribuição de 
medicamentos por meio dos Correios. Com isso, evi-
tamos longas filas no atendimento público; eliminamos 
os riscos de uso irracional de remédios, pois as doses 
eram entregues de acordo com orientação médica e 
devidamente separados na dose recomendada para 
o uso diário, bem como para o consumo mensal; ga-
rantimos a eficiência na gestão dos medicamentos e 
evitamos o desperdício do dinheiro público.

Porém, o mais importante da ação de distribui-
ção dos medicamentos por intermédio dos Correios 
foi a melhoria da qualidade de vida das pessoas que 
necessitavam desses remédios de uso continuado. 
Esses pacientes que usam medicamentos diários, 
como hipertensos e/ou diabéticos, chegam a tomar 
cinco, seis comprimidos por dia, e eles recebiam a 
dosagem correspondente a trinta dias, em sua resi-
dência. Para renovar o pedido, precisava inclusive re-
tornar aos médicos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Senador Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB - PB) – Pois 
não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– Com a permissão de V. Exª, nós estamos tendo a 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL672



16574 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

honra de receber aqui, na tribuna de honra do Senado, 
as candidatas ao concurso de Miss Brasil. (Palmas.)

Acredito, como é tradição desta Casa, que os Srs. 
Senadores queiram cumprimentar as representantes 
dos seus respectivos Estados. Sendo assim, eu pediria 
a V. Exª que suspendesse a sessão por dois minutos, 
a fim que pudesse cumprimentá-las.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB - PB) – É pou-
co, Presidente. O tempo que for necessário, da minha 
parte.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB - AP) 
– O tempo que for necessário. Muito obrigado.

Está suspensa a sessão para que os Srs. Sena-
dores cumprimentem as misses dos nossos respec-
tivos Estados.

(Suspensa às 17 horas e 45 minutos, a 
sessão é reaberta às 17 horas e 52 minutos)

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
César Borges, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Está reaberta a sessão. 

Eu queria também cumprimentar todas as misses 
que representam as unidades da Federação. Todos os 
nossos Estados estão muito bem representados. De-
sejo sucesso a todas.

Devolvo a palavra ao Senador Cícero Lucena, 
se é que ele ainda tem concentração para concluir o 
seu discurso.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Com 
certeza.

Sr. Presidente, eu também gostaria de parabenizar 
todos os Estados e suas representantes, por meio da 
representante da minha Paraíba, minha conterrânea, 
a Miss Eva, que, sem dúvida, engrandece a beleza do 
povo brasileiro, em particular do povo da nossa querida 
Paraíba. Então, na pessoa de Eva, eu gostaria de cum-
primentar as representantes dos demais Estados.

Sr. Presidente, retorno ao tema de que eu esta-
va tratando, a questão da falta de medicamentos e do 
desperdício na compra, na aquisição, no armazena-
mento e na distribuição desses medicamentos, o que 
têm trazido grandes prejuízos, não apenas financeiros, 
mas principalmente da falta da ação do serviço públi-
co em cumprir algo que está também na Constituição 
brasileira, que é o direito à saúde, ao tratamento e ao 
fornecimento de medicamentos. Só para V. Exªs terem 
ideia da importância desse assunto, vou relatar algo 
que ocorreu comigo nesse intervalo, quando paralisa-
mos um pouco esse tema do meu discurso.

Fui contatado pelo Sr. Fernando Gomide, Pre-
sidente da Associação Brasiliense de Amparo ao Fi-

brocístico. Ele relata que tem uma filha portadora de 
fibrose cística e que precisa de atendimento de alto 
custo, que é uma das obrigações do Governo. Ele dis-
se que, para conseguir a ficha para ser atendido no 
médico, ele precisa chegar às três da manhã. Para ir 
à Informática, para, efetivamente, se cadastrar com 
a receita e, depois, receber a guia para buscar o me-
dicamento, ele precisa chegar às cinco da manhã. E, 
por fim, para receber o medicamento de alto custo ele 
precisa chegar às seis horas da manhã.

Eu estou falando de um servidor do Senado Fe-
deral na capital do Brasil, em nossa querida Brasília. 
Você imagine o que acontece no restante do País, o 
sacrifício que representa para as famílias depender do 
fornecimento continuado do medicamento por parte 
do serviço público.

Às vezes, Sr. Presidente, falta até dinheiro para 
a passagem para que esses familiares façam deslo-
camento até o posto de saúde para receber o medi-
camento.

Vi e ouvi inúmeros relatos da importância dessa 
ação, que, infelizmente, na nossa querida João Pes-
soa, foi interrompida pela administração que me su-
cedeu, possivelmente não por incapacidade gerencial, 
porque estava implantada, mas, com certeza, por falta 
de sensibilidade com o problema daqueles que mais 
necessitam.

Vou mais além. A importância do remédio doado 
pelo Governo, na maioria das vezes, afeta toda a fa-
mília. Existem casos neste Brasil em que a família tem 
que escolher entre a compra do remédio e o alimento 
para a própria família.

Com base na experiência exitosa que implantei 
em João Pessoa, apresentei, logo nos primeiros dias 
do meu mandato como Parlamentar, o Projeto de Lei 
nº 28, de 2007, que acrescenta ao Sistema Único de 
Saúde – SUS, o fornecimento em domicílio de medi-
camento de uso continuado não sujeito ao controle 
especial, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes.

O Projeto foi aprovado em todas as Comissões 
do Senado, remetido à Câmara dos Deputados em 
regime de urgência com prioridade e aguarda, ain-
da hoje, infelizmente, na Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara, o parecer do Relator, o 
Deputado Federal Darcísio Perondi, desde o dia 8 de 
outubro de 2007.

O Projeto precisa ser analisado. Estou trazendo 
um dado que merece atenção. O Conselho Federal de 
Farmácia estima que todo ano o Poder Público desper-
diça R$1 bilhão com remédios que vão para o lixo.

O desperdício de medicamentos no Brasil le-
vou o Conselho Federal de Farmácia a encaminhar, 
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no final do ano passado, uma proposta ao Ministério 
da Saúde para que o Governo organize a assistência 
farmacêutica.

O Projeto prevê a implantação de farmácias pú-
blicas em todos os Municípios ou postos de medica-
mentos emergenciais para cidades com menos de 15 
mil habitantes. 

Espero poder debater mais esta sugestão do 
Conselho.

A reportagem do jornal O Globo também traz da-
dos sobre o crescimento, nos últimos anos, da compra 
de medicamentos feita pela União:

Em 2002, o Ministério da Saúde gastava R$1,9 
bilhão com essas compras.

[5,8% do orçamento da pasta]. No ano passado, 
a compra de remédios e vacinas chegou a R$6,4 bi-
lhões.[10,9% do orçamento da pasta]

A União repassa, anualmente, para a compra 
de medicamentos por Estados e Municípios, R$5,10 
por habitante.

Somando a contrapartida dos Estados e das ci-
dades, o total anual por habitante chega a R$8,4.

Infelizmente, a responsabilidade do Ministério da 
Saúde está restrita apenas à fiscalização sobre a de-
vida aplicação dos recursos. A gestão fica a cargo dos 
Estados e Municípios. À União cabe apenas a compra 
de medicamentos estratégicos para doenças como Aids, 
hepatite e tuberculose. O Ministério não soube informar 
de quanto é o desperdício nesses setores.

Concedo, com muita honra, um aparte ao Sena-
dor João Tenório.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Cí-
cero, V. Exª falar da sua gestão como Prefeito da Pa-
raíba é absolutamente dispensável, pelo menos para 
nós nordestinos, sobretudo para aqueles Estados e 
cidades vizinhas ao seu Estado. Estivemos um pouco 
longe, é verdade, não tão longe, a 300 quilômetros de 
distância, mas acompanhamos de perto seu trabalho, 
que foi realmente uma marca importante, uma gestão 
importante no sentido de fazer com que o Município e 
a cidade atingissem ... 

Lembro muito bem que, em determinado momen-
to, o então Senador Teotônio Vilela, candidato a prefeito, 
ainda em dúvida se seria ou não, se tinha competência 
para ser ou não, disse: “Vou conversar com um dos 
melhores prefeitos do Brasil”. E foi conversar com V. 
Exª, na Paraíba, para se instruir o suficiente para saber 
se poderia, se teria condição de ser um prefeito que 
pudesse fazer por Maceió aquilo que V. Exª fez pela 
Paraíba. Esse é o primeiro ponto. Então, desnecessá-
rio se faz fazer referência a esse ponto.

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Obri-
gado.

O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – O segundo 
ponto é o seguinte: o que V. Exª traz hoje aqui é ape-
nas uma demonstração, uma prova evidente de que 
o Brasil está vivendo um apagão geral em toda a sua 
gestão. Apagão na energia, como aconteceu recen-
temente; há algum tempo, um apagão no sistema 
aeroviário; apagão em toda a infraestrutura brasileira 
– transporte, portos, aeroportos –; apagão que consi-
dero o pior de todos, na saúde, porque afeta, de uma 
maneira mais dramática, a vida do ser humano, do 
brasileiro comum; e apagão na educação, que todos 
nós sabemos das dificuldades e da falta de qualidade 
da educação brasileira. Portanto, é muito oportuno o 
seu pronunciamento. Eu dispensaria a primeira parte, 
por conhecê-lo de perto, e diria que V. Exª traz, com 
muita veemência e consistência, apenas um exemplo 
desse imenso apagão que se abateu sobre o nosso 
País. Obrigado. 

O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu 
credito, Senador João Tenório, à sua generosidade a 
primeira parte; e, quanto a segunda, eu também co-
mungo com a propriedade da intervenção de V. Exª, 
porque, na verdade, nós estamos vivendo um apagão 
gerencial, podemos assim dizer, administrativo, neste 
País, num item tão importante e fundamental como é 
o item da saúde.

Para quem tem plano de saúde, Senador, talvez 
isso pouco significado tenha. Quem pode pagar uma 
consulta, quem pode pagar um exame, um tratamento 
pouco pode dimensionar, efetivamente, o que há de tão 
grave na saúde pública do nosso País. No Nordeste 
brasileiro, na Paraíba, meu Estado, como a exemplo 
de tantos outros – aproveito para elogiar também o 
Governador Teotônio Vilela pelo belo trabalho de recu-
peração e de conquistas que está avançando na área 
da saúde, naquele Estado, inclusive com a honra de 
ter um conterrâneo paraibano à frente, hoje, da Secre-
taria –, digo que é muito preocupante.

Dos 223 Municípios paraibanos, poucos, mas 
poucos mesmo têm a oportunidade de ter um médi-
co, podemos dizer assim, residente na sua cidade. Al-
guns ainda participam do programa Saúde da Família, 
mesmo assim passando apenas três, quatro dias por 
semana na cidade. Falar em hospital nessas cidades 
pequenas, nem de longe, nem mesmo hospitais com 
gerenciamentos regionais que pudessem dar uma me-
lhor cobertura àqueles pacientes.

É inconcebível, Srªs e Srs. Senadores, um go-
verno que empresta apoio financeiro e recursos a 
outras nações, mas que despreza a realidade do seu 
próprio povo; um governo que não enxerga a lamen-
tável realidade dos hospitais públicos das grandes e 
médias cidades brasileiras; que não despertou para a 
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situação dos pequenos Municípios, de onde, todos os 
dias, milhares de pessoas partem em busca de aten-
dimento nos grandes centros, que não comportam ta-
manha demanda.

Na minha vida pública, nunca fiquei apenas no 
discurso. Sempre fui à luta. Aqui inúmeras vezes relatei 
minha experiência de gestor.

É hora de dar um basta no caos em que vive a 
saúde pública no Brasil. Creio em dias melhores para 
o nosso País. Creio no despertar dos governantes para 
a construção de uma nação mais justa, que respeite 
os direitos universais dos cidadãos.

Só tenho a agradecer e pedir a Deus que prote-
ja todos nós.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cícero Luce-
na, o Sr. César Borges, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. João Vicente Claudino, 2º 
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas de reforçar um convite.

Está sendo lançado agora, às 18h30, na Biblio-
teca, o livro Arquipélago de São Pedro e São Paulo – 
Dez Anos de Estação Científica. Eu gostaria de contar 
com a presença dos senhores.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – Fica registrado o convite, Senadora Rosalba.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, há alguns anos, dois crimes bárbaros 
ocorreram na capital mineira, minha Belo Horizonte. 
Uma menina de cinco anos, Míriam Brandão, foi se-
questrada, morta, queimada e jogada numa lata de 
lixo. No mesmo ano, 1992, uma jovem atriz, chamada 
Daniela Perez, foi brutalmente assassinada por Gui-
lherme de Pádua e sua mulher, Paula.

Depois desses dois incidentes, e com a popula-
ção brasileira sofrendo de uma onda de violência sem 
precedentes, fez-se uma pressão no Brasil inteiro que 
resultou em significativas mudanças na legislação, e, 
assim, surgiu a Lei 8.072, de 1990.

A chamada Lei dos Crimes Hediondos destinava-
se a endurecer as penas para criminosos que praticam 
crimes odiosos, como latrocínio, extorsão, estupro, trá-

fico de drogas, terrorismo, genocídio ou adulteração 
de medicamentos com resultado de morte. A referida 
lei sempre provocou polêmica. Diziam que nascia sob 
o signo da resposta episódica, movida pelo clamor 
popular, fonte de precipitação e assoberbamento. Por 
outro lado, criticavam-na por haver dúvidas quanto à 
constitucionalidade do seu art. 2º, § 1º, que determinava 
o cumprimento da pena em regime integralmente fe-
chado, o que estaria em desacordo com a Constituição 
por ferir o princípio da individualização da pena.

Os nobres Colegas são testemunhas de que a 
onda de violência não arrefeceu – ainda nas últimas 
semanas, mais uma vez, lá na minha Belo Horizonte, 
empresários foram mortos e, depois, decapitados e tive-
ram suas cabeças jogadas em um local ermo da Capi-
tal. Ao contrário, outros dramáticos eventos sucederam 
àqueles do início dos anos 90. Os ataques promovidos 
pelo crime organizado à cidade de São Paulo, a defla-
gração de conflito feroz entre milicianos paraestatais e 
traficantes de drogas no Rio de Janeiro, a ocorrência 
de crimes impactantes, como o assassinato do menino 
João Hélio Fernandes, durante um assalto na capital 
fluminense, ou, mais recentemente, a prisão e morte 
do homicida serial que ceifou a vida de vários jovens 
em Luziânia, nas imediações do Distrito Federal, são 
exemplos de crimes que têm comovido a população, 
fazendo-a requerer aperfeiçoamentos na legislação e 
nos procedimentos da Justiça.

Os meios de comunicação social refletem ade-
quadamente o clamor popular. Uma importante revista 
semanal, ao abordar o episódio do facínora de Luziânia, 
valeu-se do seguinte título: “A culpa do sistema – como 
mudanças na lei e falhas da Justiça - permitiram que 
Adimar Jesus da Silva saísse da cadeia antes da hora e 
matasse seis adolescentes em Goiás”. As televisões, o 
rádio e a Internet também não se eximiram de apontar 
as falhas legais e do sistema penitenciário.

Uma repercussão de tal monta não poderia deixar 
de reverberar no Parlamento brasileiro. Agora mesmo, 
em abril, a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania do Senado Federal realizou audiência pública 
para debater temas como o regime de progressão da 
pena para cometedores de crimes hediondos, o fim da 
exigência de exame criminológico nesses casos e os 
limites de cumprimento mínimo da pena na concessão 
do livramento condicional. A audiência contou com a 
presença do Ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e 
de familiares dos jovens assassinados em Goiás.

O Presidente da Comissão, Senador Demóstenes 
Torres, em artigo publicado em matutino do Estado de 
São Paulo, procurou afastar o argumento de que o sis-
tema prisional não dá conta de assegurar a reinserção 
do indivíduo na sociedade, pois seria uma fábrica de 
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delinquentes. Segundo o Senador, em tais momentos, 
aflora uma “sociologia canhestra, dedicada a demonizar 
o instituto da pena, que se resume em descriminali-
zar as condutas, prender o mínimo de delinquentes e 
colocar em liberdade quem parecer bonzinho”. Indaga 
ainda o Senador: “A cadeia não recupera, mas a rua 
recupera? É melhor ter delinquente perigoso na rua 
ou na cadeia?” - pergunta o Senador.

Srªs e Srs. Senadores, eu venho estudando esse 
tema há muito tempo e, no exercício de minhas obri-
gações legislativas, já ofertei ao Parlamento, ao Se-
nado brasileiro duas proposições: o Projeto de Lei do 
Senado nº 113, de 2003, e o PLS nº 249, de 2005. 
Este último, em particular, determina a alteração do 
Código Penal e da Lei dos Crimes Hediondos para 
“elevar o período mínimo de cumprimento da pena na 
concessão do livramento condicional a condenados 
por crimes hediondos”.

Frisei, em pronunciamento anterior, que a Lei dos 
Crimes Hediondos tornou mais severo o apenamento 
e os regimes penais aplicados a alguns crimes porque 
a sociedade brasileira entendeu que essa seria a atitu-
de adequada para cuidar de crimes que ferem valores 
extremamente importantes. Segundo dispunha o pará-
grafo 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, o condenado 
por crime hediondo deveria cumprir a pena em regime 
fechado. Tal posição foi revista e equacionada pelo Su-
premo Tribunal Federal, no ano de 2006, e legislação 
posterior, datada de 2007, determinou como regime 
inicial de cumprimento da pena o regime fechado.

De acordo com o Consultor Legislativo do Senado 
Federal Fabiano Silveira, nesse interregno, deu-se um 
“vácuo legislativo”, que permitiu que condenados por 
crimes hediondos fossem postos em liberdade após 
o cumprimento de apenas um sexto da pena. Essa 
brecha, em conjunto com o fim da obrigatoriedade do 
exame criminológico – com a clara intenção de aliviar a 
pressão sobre a população carcerária –, está na origem 
do drama dos familiares dos jovens de Luziânia.

Sr. Presidente, o PLS nº 249/2005, de minha 
autoria, mantém a atualidade porque visa enfrentar a 
questão do livramento condicional na hipótese de crime 
hediondo. Hoje, o condenado faz jus ao direito desde 
que cumpra dois terços da pena e não seja reincidente 
em crimes da mesma natureza. Propus a elevação do 
percentual de cumprimento da pena, como requisito 
à concessão do livramento condicional em caso de 
crime hediondo, para o patamar de quatro quintos da 
pena, em face da natureza brutal desse tipo de crime 
e a propensão de parte significativa de seus autores 
para a reincidência. 

Infelizmente, no entanto, o Projeto de Lei do Se-
nado Federal nº 249/2005 ainda permanece parado 

na CCJ do Senado Federal, tendo como Relator o Se-
nador Demóstenes Torres, que vem assumindo papel 
preponderante na reformulação do sistema de penas 
em vigor no nosso ordenamento jurídico. É imperioso 
destacar a atualidade de nossa proposição, que em 
tudo se coaduna às necessidades de endurecer as 
penas em vigor e o sistema de progressão de regime. 
Não basta aumentar as penas, dilatar seu período de 
cumprimento para progredir para regimes mais bran-
dos, sem enfrentar a questão inadiável do livramento 
condicional.

Sobre tal assunto, tem-se manifestado contunden-
temente o ilustre Senador Romeu Tuma. Na referida 
Audiência Pública, o Senador Tuma asseverou que os 
praticantes de determinados delitos, aí incluídos casos 
previstos na Lei dos Crimes Hediondos, não deveriam 
ter o benefício do regime semi-aberto ou da liberdade 
condicional, pois certamente voltariam a delinquir.

Rogo a meus Pares e, em especial, ao Senador 
Relator Demóstenes Torres que examinem, com aten-
ção e carinho, o Projeto de Lei do Senado nº 249, de 
2005, o qual, se aprovado, vai certamente atender a 
uma demanda justa, oportuna e inadiável da socieda-
de brasileira.

Crime hediondo se paga é na cadeia, se paga 
cumprindo integralmente a pena ou, pelo menos, cum-
prindo cinco sextos dela.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

PTB – PI) – Pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-

dem.) – Peço que V. Exª me inscreva para falar pela 
Liderança da Maioria, assim que for possível.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – V. Exª está inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Concedo a palavra à Senadora Rosalba 
Ciarlini. (Pausa.)

V. Exª abdica? Está inscrita aqui, Senadora.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 

Presidente, como eu tenho de ir ao lançamento do livro 
da Marinha, eu solicito a V. Exª que possa permutar 
com outro orador inscrito, porque já está no horário do 
lançamento e eu não posso me atrasar.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Sim, Senadora.

Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves 
Filho.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero fazer 
aqui um registro do encontro que recentemente ocor-
reu na Bahia, exatamente na praia de Comandatuba, 
quando ali se reuniram líderes políticos, empresariais, 
líderes do terceiro setor. Foram dois dias de intenso 
debate a respeito dos problemas brasileiros. Tudo isso 
coordenado com eficiência, com o máximo de organi-
zação pelo jornalista João Dória, bastante conhecido 
pelas suas iniciativas dessa natureza. 

Compareceram ao encontro de Comandatuba 
– o Senador Romeu Tuma lá esteve – o Presidente 
do Banco Central, o Ministro dos Esportes, Orlando 
Silva, o empresário Jorge Gerdau, e todos eles foram 
responsáveis por exposições que terminaram por ge-
rar debates durante a realização daquele seminário 
de Comandatuba. 

O Presidente do Banco Central, o Ministro Henri-
que Meirelles, foi bastante enfático ao dizer que o Brasil 
estava realmente caminhando para um crescimento do 
PIB no valor de 6% e que isso representava, após a 
crise, um cenário em que muito pouca gente acreditou, 
o de que o Brasil pudesse desfrutar da possibilidade 
de crescer 6%. 

É verdade que hoje mesmo o Copom está reuni-
do no Banco Central e deveremos ter novidades com 
relação à taxa de juros. E isso significa que nós não 
estamos caminhando assim no melhor dos mundos 
porque teremos que enfrentar agora um aperto de 
natureza monetária. 

Mas os próprios empresários se encarregaram 
de dizer que concordavam no todo com aquilo que 
estava sendo dito pelo Presidente do Banco Central, 
do desafogo que os negócios estavam tendo com a 
criação de empregos formais na indústria, sobretudo 
na indústria e no comércio.

Tivemos a palavra do empresário Jorge Gerdau, 
que é um empresário muito admirado pela liderança 
que tem junto às classes produtoras, e ele novamente 
falou da preocupação que tem com a racionalização da 
gestão, ora do setor público como do setor privado, e 
mostrou todo um trabalho que já está sendo realizado 
sob a orientação dele, sobretudo junto ao setor privado, 
inclusive dizendo a todos nós que parte do trabalho 
que está sendo realizado em Minas Gerais pelo go-
verno do Estado se deve ao instituto que ele criou, no 
sentido de oferecer essas perspectivas novas ao setor 
privado. E o Ministro Orlando Silva foi responsável por 
uma exposição a respeito tanto da realização da Copa 
do Mundo, como da realização das Olimpíadas, a Copa 
do Mundo que vai ser realizada no Brasil, em 2014, e 
as Olimpíadas que vão ser realizadas em 2010.

Com relação a 2014, o Ministro alertou para os 
Estados que estão sediando a Copa do Mundo, as 
Capitais que vão sediar jogos da Copa do Mundo, 
que são doze, no sentido de cumprirem prazos esta-
belecidos.

Portanto, não venho aqui, Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, tecer comentários a respeito do mérito 
daquelas discussões e me aprofundar a respeito dos 
assuntos que foram tratados. Eu venho apenas fazer 
um registro e me congratular com o jornalista João 
Dória pela realização de mais esse evento, prestigiado 
pelo Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputa-
do Michel Temer, que também ali esteve, prestigiado 
por muitos políticos, Senadores e Deputados. Como 
eu já disse, foram lá o Senador Romeu Tuma, o Sena-
dor Heráclito Fortes, o Senador Romero Jucá. Muitos 
Deputados, tendo à frente o Deputado Michel Temer, 
compareceram àquele seminário. O importante é que 
um seminário como esse possa continuar a ser reali-
zado e que possamos ter o debate que se processou 
ali sobre os desafios que ainda se oferecem à eco-
nomia do nosso País. O Senador Aloizio Mercadante 
também compareceu, assim como o ex-Governador 
Geraldo Alckmin, todos os dois hoje pré-candidatos 
ao Governo de São Paulo. 

Portanto, tivemos, na verdade, um seminário 
– não foi esse o primeiro do qual eu participei – que 
nos deixou a mais profunda impressão e quero, neste 
instante, deixar esse registro aqui, fazendo uma sau-
dação que não tem nada a ver com o seminário, da 
presença aqui do nosso colega e amigo Expedito Jú-
nior, que é pré-candidato, porque agora todo mundo é 
pré-candidato, não tem ninguém candidato ainda. Todo 
mundo é pré-candidato, e o Senador Expedito Júnior 
é pré-candidato ao Governo de Rondônia.

A respeito disso, Sr. Presidente, eu quero dizer 
que acredito que possamos ter, principalmente em nível 
federal, uma campanha de um bom nível para que os 
brasileiros possam discutir os dois projetos que estão 
sendo apresentados pelo Governador José Serra e 
pela Ministra Dilma Rousseff.

Agradeço, Presidente em exercício, Senador João 
Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Concedo a palavra ao Senador Romeu 
Tuma pela Liderança do PTB.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
PTB – PI) – Pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Pedindo permissão 
ao Senador Romeu Tuma, quero fazer aqui rapida-
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mente um registro, Senador Tuma. Lamentavelmente, 
o desgoverno do Estado do Pará chegou a suplantar 
o limite do tolerável.

Em 2008, fiz uma emenda para o Município de 
Monte Alegre, que é governado pelo Prefeito Jardel 
Vasconcelos, do PMDB, base de apoio da Governadora. 
Trata-se de uma emenda para a pavimentação asfáltica 
na avenida perimetral. Desde lá, a Governadora – já fiz 
referência aqui – propôs, Senador Romeu Tuma, que 
a Bancada colocasse as emendas para o Governo e 
disse que faria, inclusive, uma adição: a cada real do 
Parlamentar, ela colocaria um real do Estado. Ela não 
somente não colocou o dela, como também ficou com 
o dos Parlamentares. Já fiz referência a isso aqui.

Tenho aqui emenda para o Calha Norte, Minis-
tério da Defesa, que está liberada, e o prazo para ex-
pirar a possibilidade de liberação para a Prefeitura – e 
depende do Governo do Estado –, termina agora dia 
30 próximo de abril.

O Prefeito esteve hoje comigo, dizendo que já foi 
várias vezes buscar apoio na Secretaria – Sedurb –, 
a funcionária tem toda a boa vontade, mas o Governo 
não existe. Então, ele me trouxe um documento que 
quero até que conste, Presidente Claudino. Sabe quais 
são os documentos que estão faltando o Governo do 
Estado mandar, Senador Arthur Virgílio, para que o 
povo de Monte Alegre – Prefeito Jardel – possa ter os 
recursos para os quais foi feita a emenda em 2008? 
Olhe os documentos, Senador Romeu Tuma: docu-
mentação do Governador em exercício, Odair Santos 
Corrêa – cópia autenticada da Identidade, CPF e pu-
blicação do ato da nomeação do cargo; documentação 
da Governadora Ana Júlia de Vasconcelos Carepa – 
cópia autenticada da identificação, CPF e diploma de 
posse; lei orçamentária e cronograma com demons-
trativo de despesa. 

Governo que não tem a carteira de identidade 
da Governadora e do Vice-Governador nem cópia do 
CPF e do diploma? Pelo amor de Deus! Chegou-se 
ao limite do tolerável no Estado do Pará. Então, quero 
pedir à Governadora Ana Júlia – ou a algum dos seus 
2.200 assessores especiais que possa estar assistindo 
neste momento à TV Senado – que, por favor, enca-
minhe essa documentação para que o povo de Monte 
Alegre não fique prejudicado e perca o asfaltamento 
dessa avenida perimetral. 

É só mandar o retratinho da Governadora, o 
retratinho do Vice-Governador e, como ele diz, a Lei 
Orçamentária e o cronograma.

O Prefeito Jardel está esperando. Eu disse ao 
Prefeito que eu faria isso, e espero que alguém lá do 
Governo... Porque são dois mil. O Senador Mário Couto 
fez um pronunciamento hoje, falando dos 2.200 asses-

sores. Quero que, pelo menos, um tenha a Carteira de 
Identidade da Governadora e encaminhe aqui para o 
Ministério da Defesa. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 

– PI) – Senador Romeu Tuma, queremos prorrogar a 
sessão por mais uma hora.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Pois não, vou ser rápido, 
Sr. Presidente.

Senador Flexa, eu acho que é suspeito, porque 
um órgão do Governo pedir para outro Governo elei-
to... Todos os Diários Oficiais publicam o dia da vota-
ção, quantos votos teve, como é que ganhou... Pede a 
Carteira de Identidade, pede os antecedentes... Pelo 
amor de Deus! É não querer realmente respeitar a dig-
nidade da função. O Prefeito tem que vir aqui na porta 
e dar o grito ali do desrespeito que ele está sofrendo 
e da humilhação.

V. Exª reage e eu incorporo, porque nós não po-
demos aceitar que um prefeito seja humilhado dessa 
forma e que a população, que é a beneficiária da ver-
ba, fique sem ela. Sem dúvida nenhuma, vai vencer o 
ano e ele não poderá mais reconquistar a verba que 
foi delegada para que melhorasse o Município citado 
por V. Exª. Cumprimento V. Exª pelos reclamos e que 
seja ouvido no Palácio do Planalto.

Senador, domingo agora, nós recebemos, em 
São Paulo – já está lá há alguns dias –, o Presidente 
do Líbano, Michel Suleiman, e sua esposa, Drª Wafaa 
Suleiman. Eles estiveram na Igreja Maronita, onde foi 
realizada uma missa com a presença importantíssima 
do Cardeal Arcebispo de São Paulo, o Bispo da Igreja 
Ortodoxa, os xeiques de vários segmentos religiosos 
muçulmanos, portanto, uma unidade completa no setor 
religioso em homenagem ao Presidente do Líbano. Foi 
feita a missa, que é praticamente Católica Romana, só 
que foi organizada por Maron, Santo Maron, que nas-
ceu no Oriente e regulamentou uma igreja que segue 
o Papa; o Vaticano é respeitado por essa igreja. Saí 
da igreja com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo 
de São Paulo, e falei que era bonito aquele quadro. To-
dos os segmentos religiosos mostravam a paz reinante 
em São Paulo, porque havia a unificação de todos os 
segmentos religiosos. E ele falou: “Senador, o senhor 
sabe que isso se faz aqui e em outras partes do mun-
do, mas lá não dá para fazer. No local, no Oriente, em 
Jerusalém, em Israel, no Líbano, não se consegue reu-
nir ninguém, porque o ódio está enraizado no contexto 
da formação étnica de cada pessoa que lá vive e que 
lá nasce.” Então é chocante isso, Senador.

E o que aconteceu? Domingo também teve uma 
segunda corrida, Senador Renan, interessante, que é 
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a Corrida da Paz. Por isso que eu estou aqui na tribu-
na, para falar da Corrida da Paz. E o que é a Corrida 
da Paz?

Eles querem repetir os caminhos de Abrahão, 
que caminhou pela parte do Oriente, passando por 
todas aquelas cidades, conduzindo o povo de Deus, 
antes de Jesus nascer.

Então, mais de três mil atletas ganharam a Ave-
nida República do Líbano, na região do Clube Esporte 
Sírio, na Zona Sul, em São Paulo. É um percurso de 
sete quilômetros até o Clube Hebraica, que é o clu-
be judeu, da colônia judaica lá. Faz parte da segunda 
edição da Corrida da Amizade, realizada para relem-
brar o caminho que o Profeta Abrahão fez há quatro 
mil anos.

O evento desportivo foi realizado pela “Iniciativa 
O Caminho de Abrahão – Capítulo Brasil”, uma asso-
ciação civil sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, 
sediada na capital paulista, e fez parte de uma série 
de eventos relacionados à temática cultural do Orien-
te Médio.

Os corredores passaram pela Avenida República 
do Líbano até chegar ao Clube Hebraica, passando 
ainda pelo Esporte Clube Pinheiros. Por todo o trajeto, 
os atletas deixaram a mensagem do Patriarca Abrahão, 
que saiu de sua terra natal para um lugar desconheci-
do, com a promessa de Deus de que ele seria o “Pai 
de muitas nações”.

A mensagem do Pai da Fé, tão presente na cul-
tura dos povos que vivem na região do Oriente Médio, 
também foi uma homenagem à cidade de São Paulo. 
Os atletas de vários clubes que representam as co-
munidades de imigração árabe mostraram a capital 
paulista como uma cidade que respeita a diversidade 
cultural e promove atividades de lazer e desporto, com 
o foco no respeito às diferenças.

Prestigiaram a Corrida da Amizade 2010 o Prefei-
to Gilberto Kassab, secretários municipais, vereadores 
de várias comunidades árabes e empresários, além de 
apoiadores do evento.

Eu queria fazer uma homenagem especial ao Sr. 
David Feffer, proprietário da Indústria Suzano de Pa-
péis, cujo avô foi o primeiro Cônsul Honorário de Israel, 
e o seu pai, Max Feffer, foi Secretário de Estado, um 
participante ativo da política. E houve uma coisa assim, 
profundamente surpreendente. Um dia, conversando 
sobre candidatura a Senador pela primeira vez, eu dis-
se a ele como era difícil, que eu tinha dificuldade, saía 
da Polícia... O policial, normalmente, tem dificuldade 
para ganhar um conceito político que pudesse levá-lo 
a um cargo tão importante como o Senado. Eles me 
levaram à Hebraica e, lá, foi lançada a minha candi-
datura, o que demonstra a afeição, a ligação forte de 

todas as colônias, de todas as religiões que o Brasil 
pode projetar ao mundo como exemplo.

Então, essa paz existente aqui no Brasil é um 
exemplo para o Mundo Oriental, onde o ódio, a dis-
crepância e a violência são realmente diárias, onde 
um odeia o outro e não consegue conviver em paz. 
Isso é praticamente um apelo que se faz, para que o 
mundo possa viver em paz, sem o sofrimento da amar-
gura daqueles familiares que não podem retornar à 
sua terra por impedimento de questões religiosas ou 
de conflitos históricos de milhares de anos. Portanto, 
deixo essa mensagem.

Eu diria também – o Senador Hélio Costa e o 
Senador César Borges usaram desta tribuna hoje – 
que eu não poderia ficar em silêncio com respeito ao 
que eles disseram.

Mas, Presidente Claudino, é algo tão duro. V. Exª, 
que vai ser Governador, tem de sentir de perto essa 
parte da segurança pública. É uma coisa que não ar-
refece, que não tem um comportamento de redução. 
Quando sai é assim: “Reduziu-se o homicídio, os índi-
ces de homicídio foram reduzidos”. Qual é a sensação 
que o povo tem, Senador Flexa? Há 20 homicídios que 
caem para 19 e o Governo diz lá: caiu o índice, mas o 
medo, o desespero de sair à rua continua igual. V. Exª 
vai todo dia à tribuna, com o Mário, dizer isso. Tantos 
Senadores desta Casa estão indo, cada dia mais amar-
gurados, protestando contra o uso do crack, das drogas 
e a violência; mas os Governadores se sentem quase 
que impassíveis diante de uma ação que possa real-
mente direcionar à polícia um tratamento digno, para 
que eles possam devotar o seu trabalho em benefício 
da segurança pública.

Outra coisa que vi hoje, Governador – permita-
me chamá-lo assim pela sua simpatia, pelo seu ca-
rinho, e acho que seu povo tem de vê-lo com essa 
visão de respeito para, provavelmente, sufragar seu 
nome nas próximas eleições –: o Ministério da Justi-
ça foi desmentido agora de uma forma que não senti 
muita firmeza.

Senador Renan, V. Exª que lutou lá no Ministério 
para melhorar a legislação e condenar aqueles crimi-
nosos que oferecem riscos à população, teve um tra-
balho excelente à frente do Ministério, mas eles estão 
estudando soltar 80 mil presos que tenham crimes de 
fraco potencial. Crime não tem esse fraco potencial, 
porque ele pode roubar alguém aqui e matar outro lá 
na esquina, mesmo com a vigilância da pulseira. Aí 
o repórter perguntou, com muita simplicidade: “Está 
bom, bota o cara em casa com a pulseira, com a fa-
mília. Como é que ele vai comer, como é que ele vai 
se sustentar?” O preso custa para os governantes 
R$1.500,00 por mês. Como é que ele vai se sustentar? 
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Está preso, não pode sair de casa com a pulseira, está 
sob vigilância. E a família vai passar fome? Vai matar 
um por um de fome?

Quer dizer, é algo tão esdrúxulo que, se vier para 
cá, nós não podemos aprovar, Senadores.

Nós temos que pensar e raciocinar qual é o se-
guimento correto para se dar ao sistema penitenciário. 
Não é soltando preso que se vai resolver, porque ele 
está matando na primeira semana, como fez em Luziâ-
nia aquele assassino canalha que matou seis crianças. 
Uma semana depois de sair do presídio, acabou as-
sassinando violentamente um jovem. Então, nós temos 
que realmente começar a pensar sobre isso.

O Senador Renan, quando estava no Ministé-
rio... Hoje tem outros aqui, ele já tem duas propostas 
na expectativa de que realmente entre em vigor, nós 
estamos lutando junto com ele para que isso aconte-
ça. E vieram aqui o Hélio Costa e o César Borges em 
desespero, revoltados com o índice de criminalidade, 
que vai crescendo, não é só o índice de criminalidade, 
mas é a violência que vem crescendo em detrimento 
da tranquilidade da sociedade.

Agradeço a V. Exª e peço desculpas pelo tem-
po.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. PTB 
– PI) – V. Exª cumpriu o Regimento à risca.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, 
como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Senador João Claudino, Presidente desta 
sessão, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje aqui regis-
trar a evolução positiva da economia brasileira, pelos 
mais diversos indicadores, e, sobretudo, registrar os 
meus cumprimentos à equipe econômica do Presiden-
te Lula: ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega; ao 
Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo; ao Presi-
dente do Banco Central, Henrique Meirelles; e a todo 
o conjunto de Ministros da área econômica, que são 
responsáveis por esses dados, por essa evolução tão 
significativa.

Se nós olharmos as taxas de variação do Produto 
Interno Bruto, vamos observar que, em que pese a cri-
se econômica ocorrida em 2009, estamos caminhando 
em uma direção de rápida recuperação. 

A taxa de variação real do PIB, que, em 2002, foi 
de 1,9%; em 2003, 1,1%; tivemos então um momento 
muito positivo de 5,7% em 2004; 3,2% em 2005; 4% 
em 2006; outra vez 5,7% em 2007; 5,1% em 2008; o 
decréscimo decorrente da crise econômica mundial 
de - 0,2%. Mas, dentre as economias do mundo, o 
Brasil até que teve um declínio não dos mais acen-
tuados. E, já para 2010, se prevê um crescimento da 

ordem de pelo menos 5,8%. Muitos acreditam na pos-
sibilidade de superar essa variação do PIB para 6% 
ou 7% ao ano.

Se examinarmos a variação da formação bruta 
de capital, temos variações de 2002 a 2010 de 4,6%, 
0,8%, 24%, 4,7%, 14,2%, 15,9%, 20,8%, - 9,9% no ano 
de crise de 2009. Mas já para 2010, 15,7%.

Os investimentos diretos externos que, em 2002, 
diminuíram 10,1%; em 2003, 31%, já em 2004 se re-
cuperaram, crescendo 57%; em 2005, 7,3%; em 2006, 
3%; em 2007, novamente acelerado o crescimento, 
de 51,2%; em 2008, 29,5%; em 2009, o decréscimo, 
devido à crise, de 28,7%; e se estima um crescimento 
muito acentuado em 2010.

Um dos indicadores mais importantes do bom 
desempenho da economia brasileira está no merca-
do de trabalho. A taxa de desemprego que, em 2002, 
teve uma média de 11,66%, chegou a crescer 12,36%, 
em 2003. Daí progressivamente foi baixando: 11,48%, 
em 2004; 9,87%, em 2005; 10%, em 2006; em 2007, 
9,3%; em 2008, 7,9%; em 2009, 5,4%. 

Se considerarmos a taxa de desemprego nos 
dois primeiros meses desde 2002 até 2010 referente a 
janeiro e fevereiro somados, temos em janeiro e feve-
reiro a menor taxa de desemprego da ordem de 7,2% 
em todo esse período, o que significa um resultado 
muito positivo. Se examinarmos a criação de emprego 
formal em milhares de pessoas, em 2003, foram 21,3; 
em 2004, 108,2...

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Suplicy, permite-me um minuto? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permita-me, pelo menos, registrar a evolução de dois 
índices importantes, Senador Arthur Virgílio: a criação 
de emprego formal, portanto, em 2003 foi 21.300; em 
2004, 108.200; em 2005, 103 mil; em 2006, 76.500; 
em 2007, 146.100; em 2008, 206.600. Diminuiu, em 
2009 para 34.800, mas já em 2010, um crescimento 
de 266.400. 

Um dos indicadores mais importantes é a evo-
lução do coeficiente Gini, que está tão relacionada à 
evolução no que diz respeito à diminuição da pobreza 
absoluta, bem como a diminuição da desigualdade. O 
coeficiente Gini, que, em 2002, estava em 0,589, em 
2003 foi para 0,583; em 2004, para 0,572; em 2005, 
para 0,569; em 2006, 0,563; 2007, 0,556; 2008, 0,548. 
Ou seja, em todos os anos entre 2002 e 2008, nós 
tivemos uma diminuição no coeficiente Gini, de desi-
gualdade.

Claro aqui cabe ressaltar que, se na década de 
1990 e início do ano 2000, nós estávamos entre os três 
países de maior desigualdade no mundo, em que pese 
a esse progresso havido – que fez o Brasil passar um 
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índice Gini que era superior a 0,60 nos anos 90 para 
0,54 atualmente –, nós ainda somos, pelo relatório 
do Desenvolvimento Humano de 2009, o relatório do 
Pnud ou o relatório das Nações Unidas, somos ainda 
um dos países de maior desigualdade de renda e de 
riqueza no mundo. Portanto, Senador Arthur Virgílio, 
em que pese ao progresso havido no Brasil no que diz 
respeito à diminuição da desigualdade, ainda estamos 
em 10º lugar na classificação dos países com maior 
índice de desigualdade no mundo. Então, precisamos 
obviamente fazer muito mais nessa área.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Arthur Vir-
gílio, Líder do PSDB.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois não, Se-
nador Eduardo Suplicy para fazer duas observações: uma 
que de fato esta estabilidade de 16 anos tem feito bem ao 
País, inclusive neste quesito da distribuição da riqueza e, 
portanto, plantando a base para que V. Exª possa arrolar 
alguns bons índices, embora eu pudesse discutir alguns 
outros. Mas o fato é que esse processo – porque o Brasil 
é um processo, o Brasil não é uma ilha aqui e outra ilha 
acolá, ele é um processo – teve aquele momento de aber-
tura da economia do Governo Collor; em seguida, o início 
do Plano Real com o Presidente Itamar Franco e o seu 
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso; depois 
oito anos de Fernando Henrique Cardoso e reformas es-
truturais e consolidação tanto da democracia brasileira 
quanto da estabilidade econômica; depois sete anos e tal 
do Presidente Lula. Sendo que o Governo Lula e o Go-
verno Fernando Henrique significaram uma maturidade 
grande do ponto de vista da administração da Fazenda 
porque tivemos apenas três ministros da Fazenda em 15 
anos e tal. E se não tivesse havido aquele episódio com 
o Ministro Palocci teriam sido dois Ministros da Fazenda. 
Isso é sinal de maturidade; isso faz bem na relação com 
os interlocutores internacionais. Eu sempre disse a V. Exª 
que crítico que sou da ineficiência de gestão que eu identi-
fico no Governo que V. Exª defende com tanta lealdade, eu 
considerei impecável a gestão fiscal e a gestão monetária 
do primeiro Governo; considero boa a gestão monetária do 
segundo Governo e considero já bastante relapsa a gestão 
fiscal do segundo Governo. Faço, portanto, uma análise 
bastante técnica, se posso me arvorar a falar tecnicamen-
te sobre esse assunto. Mas eu queria alertar V. Exª sobre 
um fato. Hoje, a Bolsa abriu com as ações da Telebrás, 
que haviam fechado sexta-feira em R$1,73 – eu gostaria 
que V. Exª levasse esta minha preocupação às pessoas 
sérias do seu Governo –, com R$1,86, alta de 7,5%. Eu 
não sei como ficou o fechamento, mas, mais tarde, elas 
estavam sendo negociadas a R$2,10, mais de 20% de 
alta. Em outra ocasião, eu já havia alertado para manobras 
em torno de ações e de especulação – e especulação do 
pior tipo – com ações da Petrobras. Estimula-se o cresci-

mento para que alguns espertalhões ganhem dinheiro e 
depois a realidade volta. Eu queria alertar V. Exª porque, 
para mim, tem algum dente de coelho nisso aí. Não tem 
razão objetiva para tanta euforia em torno das ações da 
Telebrás. Eu não encontro razão econômica efetiva clara 
para isso. Faço advertência e sei que V. Exª haverá de 
procurar, com a preocupação que passa a ser sua tam-
bém, ajudar-me a interpretar este fenômeno. Por exemplo, 
se a Vale do Rio Doce comprou a mineradora tal não sei 
onde e a ação subiu, compreendemos; capitalização da 
Petrobras, fatalmente, vai redundar em aumento do valor 
da ação da Petrobras, se e quando aprovarmos aqui no 
Senado. Mas me parece que há um artificialismo bravo, 
parece-me que tem alguma coisa errada ali e eu queria 
transmitir ao meu prezado e digno amigo e companheiro 
Eduardo Suplicy esta minha preocupação. No mais, desejo 
a V. Exª que conclua o seu discurso com a competência 
de sempre, V. Exª que tem sido um líder, de fato, do seu 
Partido nesta Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Arthur Virgílio, é importante sempre reconhe-
cermos que houve inúmeras experiências e tentativas 
de estabilização de preços desde o Plano Cruzado e 
outros até que houvesse a implantação do Plano Real, 
que deu um passo significativo. 

É importante ressaltar que o Governo do Pre-
sidente Lula avaliou que seria muito importante ter a 
estabilidade de preços como um de seus objetivos. Ob-
jetivamente, no que diz respeito à variação de preço, 
vou aqui pegar um indicador, pedindo à Presidência que 
seja registrado que eu aqui aponto quatro indicadores 
diferentes de índice de preços. Mas, se examinarmos, 
por exemplo, a variação do Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor pelo IBGE de 2002 para até 2009, 
respectivamente, os indicadores foram quase sempre 
para baixo: 14,74%, 10,38%, 6,13%, 5,05%, 2,81%; em 
2007 e 2008, houve um ligeiro acréscimo para 5,16%, 
6,48%, mas já em 2009, para 2,31% e, nos dois pri-
meiros meses, de janeiro e fevereiro, 1,59%.

Esse indicador preocupa, de alguma maneira, as 
autoridades monetárias que estão reunidas na reunião 
do Copom de hoje para amanhã. Eu espero que haja 
uma decisão de bom senso por parte dos membros do 
Copom para que possam fazer a economia continuar 
a viver esses bons momentos que temos tido.

Com respeito ao que ocorre com as ações da 
Telebrás, eu gostaria, Senador Arthur Virgílio, de aqui 
fazer uma ponderação. Trata-se de um dos segmentos 
da economia em que a tecnologia se desenvolve com 
extraordinária velocidade nos últimos anos. Há um 
crescimento enorme da utilização do telefone celular: 
praticamente a cada ano, senão a cada seis meses, 
verificam-se novos tipos de aparelhos, os mais sofis-
ticados e modernos. Portanto, há um desenvolvimento 
extremamente dinâmico. Então, não é surpresa que 
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possam ocorrer modificações, às vezes, muito signifi-
cativas durante um dia na Bolsa de Valores.

Agradeceria se pudesse, Sr. Presidente, acres-
centar esse conjunto de dados econômicos financeiros 
que mostram a evolução tão positiva no conjunto dos 
indicadores do comportamento da economia brasileira 
nesses últimos anos.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. João Vicente Claudino, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Senador Suplicy, as solicitações de V. Exª serão 
atendidas conforme o Regimento.

Pela inscrição, concedo a palavra, pela Lideran-
ça da Minoria,...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, V. Exª me permite a palavra pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É só para registrar 
a presença do jovem Matheus Carneiro, que pertence 
à juventude do PSDB do Distrito Federal. Aliás, o que 
me rejuvenesce e me faz feliz é que ele é meu colega 
de twitter. Ele me acompanha e eu o acompanho no 
twitter. É um moço muito inteligente, que desperta seus 
olhos para a vida pública de maneira muito saudável. 
Ele está aqui, visitando o Senado, na tribuna de honra, 
como meu convidado e – espero – de toda a Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Seja bem-vindo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 

Carlos Valadares. Rapidamente, V. Exª já vai ter uso 
da palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE.) – Presidente, após os oradores que estão 
inscritos, eu gostaria de falar pela Liderança do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Vou inscrever V. Exª.

Concedo a palavra, pela Liderança da Minoria, 
ao Senador Raimundo Colombo.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Como 
Líder. Sem revisão do orador) – Eu gostaria de cumpri-
mentar V. Exª, Sr. Presidente Jefferson Praia, todos os 
Senadores e Senadoras e meu querido amigo Dionísio 
Kurtz, nosso Prefeito de Atalanta, e o nobre Vereador 
que o acompanha.

Volto a um assunto sobre o qual, nestes três anos 
de mandato, infelizmente, tenho feito vários registros: a 
questão climática em Santa Catarina, as intempéries. 
Mais uma vez, o nosso Estado está abalado por outra 
enchente. São cerca de 50 Municípios, mais de 120 
mil pessoas atingidas e 14 Municípios já com decreto 
de emergência. Temos mais de cinco mil catarinenses 
desalojados e mais de 500 desabrigados. Infelizmente, 
convivemos outra vez com mais esta adversidade, que 
tem sido constante no Estado de Santa Catarina.

Então, Sr. Presidente, eu queria fazer um contra-
ponto em relação às ações governamentais por parte 
do Governo Federal. Parece que o Governo Federal 
realmente não gosta de Santa Catarina, porque, com 
todos esses acontecimentos climáticos adversos, ve-
mos os investimentos irem para Estados que não têm 
tido esse problema, e, ao contrário, para Santa Cata-
rina os recursos não vão.

A capa do Diário Catarinense do dia 17 de abril 
mostra: “Nenhum centavo para SC”. No ano de 2009, 
depois de todos os acontecimentos que nós tivemos 
no final de 2008, não se destinaram, não chegaram re-
cursos do Governo Federal, da Defesa Civil ao Estado 
de Santa Catarina, recursos de prevenção.

Para V. Exªs terem uma idéia, Srs. Senadores, 
no ano de 2010, nos três primeiros meses, 90% dos 
recursos foram destinados para o Estado da Bahia, 
Senador Neuto de Conto. Em 2008, 0,7% foi destinado 
a Santa Catarina; 0,7%! E foram concentrados todos 
os recursos na Bahia.

Não tenho nada contra a Bahia, gosto muito do 
Estado da Bahia. Mas vamos ser sinceros: o dinhei-
ro público não pode ser usado desse jeito. Porque o 
Ministro é de um Estado - nesse caso, da Bahia -, é 
candidato ou pré-candidato ao Governo, destina os 
recursos para o seu Estado. E todas as intempéries, 
todas as coisas acontecem em outro Estado da Fede-
ração, que não recebe recursos.

E o que eu lamento é que, depois de pedir uma 
auditoria do Tribunal de Contas da União, que fez todo 
o levantamento, comprovou toda a malversação dos 
recursos públicos, a má gestão, a gestão direcionada, 
sem critério - aliás, com critério político apenas, e tão 
somente -, o Governo Federal, o Presidente Lula pas-
sa a mão na cabeça, como se dizendo: “Ah, isso é as-
sim mesmo. É natural que o Ministro encaminhe para 
o seu Estado...” É natural coisa nenhuma! Nós temos 
mais de mil e duzentas pessoas que estão, há mais 
de um ano, em abrigos coletivos! E não é dessa forma 
que se administra o recurso público. É importante ter 
responsabilidade!

Eu já fiz um requerimento na Comissão de As-
suntos Sociais, nós estamos convocando, ou convi-
dando - é o termo adequado - a Secretária da Defesa 
Civil do Brasil, que também é da Bahia, para saber o 
que realmente aconteceu, quais são as razões para se 
destinar todo o recurso do Brasil inteiro para um Esta-
do só, que não sofreu com catástrofe naquela época. 
Infelizmente agora foi afetado também pelo excesso 
de chuvas - eu lamento e me solidarizo com todos os 
baianos -, mas não se pode... E aí se contesta até a 
função, esse centralismo absurdo que faz com que 
Brasília decida tudo, inclusive o dinheiro das catás-
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trofes. É uma coisa absurda! E isso faz com que esse 
modelo seja fortemente questionado.

Está aqui o Senador Paulo Duque, do Rio de Ja-
neiro, e o dinheiro foi todo para a Bahia, Senador. E o 
Estado do Rio de Janeiro, com todas aquelas catás-
trofes? Estão aqui as comprovações. E não é a minha 
opinião pessoal; é o resultado de um estudo, de um 
trabalho do Tribunal de Contas da União dentro da 
Defesa Civil do nosso País, do Ministério da Integra-
ção Nacional.

Então, agora, o que a gente vai dizer para o povo 
catarinense, que, mais uma vez, teve 50 municípios 
afetados? Qual é a posição de proteção? Como é que 
nós vamos nos antecipar a essas catástrofes?

Infelizmente, a decisão da Defesa Civil do nosso 
País é política? É dessa forma que se gerencia uma 
catástrofe, no momento em que a sociedade está fra-
gilizada?

O Estado brasileiro, de fato, está de costas para 
as pessoas. E isso é lamentável, é inaceitável, e nós 
temos que reagir fortemente contra isso.

Eu concedo, com o maior orgulho, a palavra a um 
conterrâneo que admiro muito, por quem tenho o maior 
respeito e que presta um grande serviço ao Senado e 
ao Brasil, Senador Neuto de Conto.

O Sr. Neuto de Conto (PMDB – SC) – Senador 
Raimundo Colombo, realmente é de indignação o com-
portamento adotado na condução dos recursos públi-
cos, principalmente quando se trata de catástrofes. E, 
nesse caso, trata-se de pessoas, do ser humano, que 
está sofrendo. Eu gostaria de entrar numa outra linha, 
que esta semana andei procurando: como está o Porto 
de Itajaí, atingido gravemente por aquela catástrofe? É 
o primeiro porto do Brasil e da América Latina em ex-
portações de congelados de carne, por onde passam 
divisas extraordinárias. O porto ajuda o País principal-
mente nas exportações. Por decisões centralizadas, 
ele acaba ficando distante, e sua conclusão está cada 
vez mais difícil, o que traz prejuízos para toda Santa 
Catarina e para o próprio País, porque por ali passa 
grande parte das nossas economias. Por isso, quero 
cumprimentá-lo. Faço coro no que se trata da má gestão 
ou de compromissos não assumidos; ou assumidos e 
não atendidos; compromissos que se assumem e se 
deixam em segundo plano; quando parece que pas-
sou a catástrofe, os problemas são ignorados, apesar 
de continuarem. Por isso, quero cumprimentá-lo pela 
defesa que faz dos catarinenses, por Santa Catarina, 
em defesa dos interesses de todos os catarinenses.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Agradeço a V. Exª.

Senador Jefferson Praia, em 2009, dos R$ 59 
milhões liberados pelo Governo Federal para obras 

preventivas, R$53 milhões foram para um Estado só: 
a Bahia. É algo que realmente deixa a gente profun-
damente indignado. Acho que não há como se aceitar 
isso como uma forma adequada.

Pior ainda. O Ministro, consultado pela imprensa 
do meu Estado, disse: “Ah, mas não mandaram proje-
tos!” Ainda nos chama de incompetentes. É realmente 
uma brincadeira.

A gente vê prefeitos acompanhamos todo os 
fóruns parlamentares de todos os partidos, fizemos 
um mundo de reuniões, levamos projetos, discutimos, 
concedemos, inclusive, para fazer uma distribuição, 
para haver um consenso, todo mundo participou com 
a maior boa vontade, não houve... E aí eles dizem: 
“Não vieram os projetos”. Só a Bahia é competente, 
só veio projeto de lá. É realmente uma coisa que irrita 
profundamente.

E se o Governo, num todo... Neste caso, os dados 
que tenho são do Tribunal de Contas da União. Não é 
um discurso político; está consubstanciado, está sus-
tentado num parecer oficial, público, que foi pedido 
por mim, por meio de um requerimento do Tribunal de 
Contas da União...

Acho que a mais perversa das políticas é aque-
la em que se discrimina sobretudo um Estado e um 
povo que foi seriamente atingido. Essa discriminação 
é criminosa, é irresponsável, é antipatriótica, enoja, e 
não é dessa forma que a sociedade quer ver os seus 
homens públicos, os seus governantes. 

Infelizmente, registro, com pesar, uma situação 
grave deste Governo e do seu Ministro contra Santa 
Catarina e contra o seu povo. Não tenho condições 
de ir lá e dizer para aqueles que, há mais de um ano, 
estão em abrigos coletivos que a política no Brasil é 
feita de forma séria e que este Governo é bem inten-
cionado. Não é! Aqui estão as provas. Lamento ter 
que dizer isso.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Permite-me, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– V. Exª tem a palavra, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador) – Eu apenas gostaria de dizer, tendo 
o Ministério da Justiça solicitado que seja aqui dada 
a informação, que amanhã o Instituto Sou da Paz fará 
um ato no Plenário 2, Anexo II, do Congresso Nacio-
nal de Brasília, relativo à aprovação, pelo Congresso 
Nacional, da Lei nº 10.826, conhecida como Estatuto 
do Desarmamento, pois amanhã será apresentada 
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uma pesquisa que avalia a implementação das medi-
das previstas na lei.

Era apenas isso, Sr. Presidente, que gostaria de 
registrar.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Nobre 
Senador Jefferson Praia, que preside, neste momento, 
a sessão do Senado Federal, e Srs. Senadores, eu te-
nho vindo, todas as terças-feiras, à tribuna do Senado 
prestar conta, aos nossos amigos do Estado do Pará, 
das viagens que temos feito pelos Municípios do nos-
so Estado nos finais de semana. A cada viagem que 
faço, volto mais preocupado com a situação de caos 
total, de desgoverno no Estado do Pará.

Prefeito Chamon, quero dizer da alegria de ter, 
na Tribuna de Honra do Senado Federal, a presença 
de V. Exª, que é nosso amigo, Prefeito, pelo PMDB, 
da cidade de Curionópolis, que vai ter, com certeza 
absoluta, um desenvolvimento muito grande.

Está chegando aqui o nosso nobre Senador Mi-
nistro Edison Lobão, que é um defensor dos garim-
peiros.

Aqui, Ministro Lobão, está o nosso Prefeito Cha-
mon, lá de Curionópolis, que, no início do mês, vai 
receber a ordem de liberação para que o garimpo de 
Serra Pelada possa retornar à atividade, não mais de 
forma manual, mas mecanizada, e a cooperativa dos 
garimpeiros vai usufruir de parte dos resultados que 
a empresa que irá explorar Serra Pelada vai produzir.

Mais do que isso, Senador Edison Lobão, em 
Curionópolis, a Vale do Rio Doce vai implantar um 
projeto, que é o Projeto Serra Leste, de exploração de 
minério de ferro, e também o Salobo Cristalino, para 
explorar cobre.

Então, o Município de Curionópolis vai ter ouro, 
cobre e ferro sendo explorados ao mesmo tempo, tra-
zendo, com certeza absoluta, o desenvolvimento, a 
geração de emprego e renda para aquela população.

Seja bem-vindo, Prefeito Chamon!
O Prefeito Chamon é Presidente da Associação 

dos Municípios do Araguaia e Tocantins – Amat, que 
reúne os Municípios da região sul do nosso Estado 
do Pará.

Como eu dizia, Chamon, V. Exª também deve 
sofrer no seu Município a ausência do Estado, por-
que, por onde nós temos caminhado, como eu disse, 
a cada semana, eu volto mais preocupado com a si-
tuação em que os Municípios, em que os paraenses 
se encontram, pelo desgoverno, pelo caos, pela falta 
de gestão, pela falta de atenção do Governo petista 
no meu Estado do Pará.

Nós fomos, no sábado, ao Município de Anajás.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª já esteve no Ar-

quipélago de Marajó, no Município de Soure. Pois nós 
estivemos agora no Município de Anajás, que sofre, 
como todos os Municípios daquele arquipélago, com um 
projeto de desenvolvimento definido para aquela região 
e sofre, agora, com a falta, Senadora Kátia Abreu, de 
Estado para atender às necessidades da população. 
Nós estivemos naquele Município, administrado pelo 
Prefeito Edson Barros, nosso amigo.

Acompanharam a nossa visita o ex-Governador 
do Estado do Pará e pré-candidato ao Governo Simão 
Jatene, os Deputados Estaduais Bira Barbosa e José 
Megale, este último Líder do PSDB na Assembléia Le-
gislativa, e também os ex-Deputados Federais Nicias 
Ribeiro, que, inclusive, é filho de Anajás, e Pastor Josué 
Bengston. Mas ambos, pelos trabalhos desenvolvidos 
pelo nosso Estado, são tratados como se Deputados 
ainda fossem, e voltarão a ser, porque são candidatos 
no processo eleitoral que se avizinha. 

Tivemos também a companhia da amiga Cilene 
Couto, filha do Senador Mário Couto. Como não pode 
ir o Senador Mário Couto, que é filho do Marajó, filho 
de Salvaterra, a Cilene Couto, sua filha, que também 
é pré-candidata a Deputada Estadual, nos acompa-
nhou.

Em Anajás, fizemos uma caminhada pela cidade. 
No Município, Senador Jefferson Praia, existem ape-
nas dois carros. As ruas existentes são todas feitas 
com cimento, porque o solo é muito frágil, muito úmido. 
Então, fora das ruas, todas as casas são praticamente 
suspensas, porque o Marajó, lamentavelmente, não 
tem o controle das águas. Então, você tem o tempo da 
seca e o tempo das enchentes. Então, como eu disse, 
falta esse projeto.

Lá, encontramos os Vereadores Sebastião Go-
mes; Elter Bahia, Roselini Pinheiro, o Luiz Mendes, o 
Zuruó, e a Vereadora de Breves, Sinoé. Também esta-
vam lá o Presidente do PSDB de Anajás, o amigo Silas, 
e a esposa do Prefeito Edson, a amiga Jaci.

Tivemos, como eu disse, a caminhada lá pela 
cidade, revendo os amigos; e, depois, fizemos uma 
reunião de filiação de dezenas de novos companhei-
ros no PSDB de Anajás.

É importante, Senador Jefferson Praia, que, num 
momento em que o PSDB está fora do Governo, tanto 
em nível estadual, quanto em nível federal, nós pos-
samos fazer reuniões como essas, em que dezenas 
de lideranças dos Municípios vêm se filiar ao PSDB, e 
com um detalhe: entre os filiados, havia um suplente de 
vereador do PT. Ele abriu mão, Senador Valdir Raupp, 
da suplência de vereador do PT para assinar a ficha de 
filiação ao PSDB, tal o desencanto, tal a amargura que 
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ele, como membro e suplente à Câmara de Vereado-
res de Anajás, sente com o desgoverno que assola o 
Estado do Pará. Lá, nós ouvimos algo que nos deixou 
muito preocupado. Lamentavelmente, o Brasil ainda 
não conseguiu eliminar, extinguir a malária, principal-
mente na nossa região, Senador Jefferson Praia, a re-
gião amazônica. Mas os governos do Estado sempre 
atendiam os Municípios, fazendo prevenção quando 
vinham as cheias, o inverno em que a malária volta a 
aumentar. Neste Governo, nos disse o Prefeito Edison, 
que simplesmente o Prefeito encaminhou ofício à Se-
cretaria de Saúde, encaminhou ofício à Governadora, 
e não foi dada nenhuma importância aos ofícios. E lá 
voltou a grassar a malária, e pessoas estão perdendo 
a vida desnecessariamente. 

Depois dessa reunião, nós fomos à Vila Luciana. 
A Vila Luciana é uma comunidade – porque fazemos 
questão de não só ir à sede dos Municípios como 
também às comunidades – que fica a cinco horas de 
barco da sede do Município. Nós fomos lá participar do 
aniversário do 78º aniversário de fundação da Igreja 
Assembleia de Deus lá na Vila Luciana. É uma comu-
nidade de, mais ou menos, 1,5 mil pessoas. Nós fomos 
no barco, como eu disse, e levamos bastante gente de 
Anajás lá para acompanhar aquela festividade. 

Antes, fizemos uma reunião com os pastores. 
Chegamos lá umas cinco horas da tarde, e o culto 
em homenagem ao aniversário da Igreja só ocorreria 
à noite. 

Fizemos uma reunião, como eu disse, e ouvimos o 
Pastor Moisés, que é um líder na comunidade, além dos 
pastores Luiz, de Boa Vista do Anajás; Ediel, de Boas 
Novas do Rio Cururu; o pastor Emerson, de Anajás; 
o pastor Cláudio Miranda, de Bela Vista do Anajás; o 
pastor José Benedito, da Comunidade do Rio Guatará, 
no Baixo Anajás; e o supervisor da igreja no Município, 
que é o pastor Cláudio. E lá a reclamação também de 
todos eles é a falta de apoio do Governo para as ações 
sociais da Igreja Evangélica lá no Município.

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Senador Fle-
xa...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois 
não.

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Gostaria de 
fazer-lhe um aparte, se me permitir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É uma 
honra, uma alegria e um prazer conceder um aparte 
à Senadora Kátia Abreu.

A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Perdoe-me 
interromper um pronunciamento tão maravilhoso, tão 
coerente que V. Exª faz. Quero parabenizá-lo por isso. 
Mas, como também V. Exª tem sido um defensor do Es-
tado do Pará no que diz respeito à insegurança jurídica 

do seu Estado, como nós, de todo o Brasil, eu gostaria 
de aproveitar esta oportunidade, no final da noite, para 
convidar todos os Senadores e Senadoras, todos os 
servidores do Senado, todos os nossos colaborado-
res para amanhã, às nove horas da manhã, aqui em 
frente ao Congresso Nacional, participarem da nossa 
missa campal em favor da paz no campo. Nós dare-
mos um abraço de paz no Congresso Nacional, com 
pessoas que vieram de todo o Brasil, de branco, cada 
um com suas vestimentas, para demonstrar ao País 
que os produtores rurais pequenos, médios, grandes 
só queremos a paz, queremos que a justiça seja feita 
neste País, que as invasões possam ser encaradas 
como crime organizado e que nós possamos aprovar, 
a exemplo de tantos planos nacionais de combate a 
crimes organizados, possamos fazer o plano de com-
bate às invasões de terra neste País. Os produtores 
rurais representam 40% das exportações, um terço 
dos empregos, um terço do PIB, mantêm a balança 
comercial superavitária, são contribuintes em alto va-
lor deste País, pois compensam e colaboram com a 
arrecadação deste País. Espero que nós possamos 
também ter o serviço público, a segurança pública. E 
o plano nacional de combate às invasões no campo 
seria o primeiro passo para que esses cidadãos bra-
sileiros que estão garantindo os indicadores econô-
micos do País pudessem se sentir incluídos em todos 
os direitos que todos os brasileiros têm. Convido V. 
Exªs, o Presidente, todos os Senadores para estarem 
na missa amanhã, às nove da manhã, e às dez horas 
no abraço simbólico no Congresso Nacional, pedindo 
apoio para o fim das invasões. Chega de Abril Vermelho 
– treze anos de invasão e Abril Vermelho – para que 
nós possamos, então, colocar o Brasil... A missa será 
na Catedral, aqui na Esplanada. Não foi possível fazer 
aqui em frente por conta de autorização da segurança 
de Brasília, mas será na Catedral, aqui na Esplanada, 
às nove da manhã, e às dez hora, em seguida, o abra-
ço no Congresso Nacional. Muito obrigada, Senador 
Flexa. Desculpe ter interrompido.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – De nada, 
Senadora Kátia Abreu. V. Exª traz aqui uma informação 
da maior importância. Eu vou estar nessa hora presidin-
do a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas farei todo 
o possível para estar não só na missa, como também 
no abraço, para que possamos acabar com a ilegalida-
de, com essa chaga que, principalmente no Estado do 
Pará, não é combatida e se refere às invasões desse 
movimento à margem da lei que é o MST. 

Hoje, na hora do almoço, estivemos reunidos 
na CNA, e V. Exª deu uma palestra, demonstrando a 
competência e o trabalho que o setor do agronegócio 
faz para o desenvolvimento do nosso País.
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Voltando ao relato da nossa visita, retornamos 
no domingo. Chegamos já no domingo de madruga-
da lá da Vila Luciana, onde encontramos o professor 
Izael Miranda, que nos assiste pela TV Senado, que 
é muito vista no Estado. Ele novamente mostrou todo 
o sofrimento dos marajoaras.

Mas, amigo Izael, estamos lutando. Como eu digo, 
essa noite negra que cobre o Estado do Pará está para 
terminar. O sol vai raiar no Estado para todos os Mu-
nicípios a partir de 1º de janeiro de 2011.

Ainda no domingo, visitamos o Padre Antônio 
Neto, que é o pároco da Igreja Católica de Anajás, que 
tem ação social em 29 comunidades. Também estive-
mos com a Vice-Prefeita, Palmira, que nos acompanhou 
no dia anterior e também na visita. Estivemos reunidos 
com várias associações de pequenos produtores que 
também reivindicavam melhor atendimento do Gover-
no, reclamavam a ausência da Emater no Município e 
o não acesso aos recursos do Pronaf.

Ainda no domingo, fomos a Salinas, à reunião das 
Câmaras dos Vereadores dos Municípios do nordes-
te do Estado. Quero aqui parabenizar os Vereadores, 
estavam lá reunidos de 300 a 350 Vereadores. Eles 
aprovaram o Regimento da Associação das Câmaras 
Municipais do Nordeste Paraense, juntando as suas 
forças para que possam reivindicar em conjunto para 
aquela região tão importante do nosso Estado. Reúne 
quase 40 Municípios essa associação. 

Disputaram a eleição duas chapas. Foi eleita, 
para presidir essa associação, a Vereadora Conceição 
Araújo, do Município de Inhangapi. Então, eu quero 
parabenizar todos os Vereadores pela iniciativa de 
formar a associação, de se juntarem. E as diferenças 
que ocorrem quando há disputa de chapas para pre-
sidir um associação terminam após o resultado. Todos 
estão juntos para que a associação nasça fortalecida 
e possa prestar os serviços de que realmente preci-
sam para alavancar o desenvolvimento do nordeste 
do querido Estado do Pará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – V. Exª tem a palavra, Senador Jayme Campos, 
pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero fazer apenas um breve relato aqui 
da audiência pública que nós tivemos, na semana pas-
sada, na região do Araguaia.

Causaram-me muita estranheza e preocupação as 
providências que o Incra não tem tomado em relação 

à regularização fundiária de vários assentamentos e, 
naturalmente, de posseiros daquela região.

Portanto, aqui faço um apelo aos nossos Sena-
dores para que cobrem do Governo Federal, por meio 
do Incra, o cumprimento da Medida Provisória nº 458, 
que já aprovamos, hoje Projeto de Lei nº 11.952, a fim 
de que possamos dar andamento e, sobretudo, dar 
segurança jurídica a milhares de famílias assentadas 
naquela região do meu Estado e, tenho certeza, tam-
bém em outros Estados da Federação.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, o Incra tem 
sido um órgão relapso, na medida em que, até agora, 
não buscou realmente a regularização fundiária, tendo 
em vista que os instrumentos e mecanismos criados 
por esse projeto de lei permitem que haja maior ce-
leridade possível para que, de fato, o Governo possa 
dar apoio àquelas pessoas que hoje estão à mercê 
de políticas públicas, sobretudo de crédito agrícola no 
Banco do Brasil, a fim de que possam produzir e ter 
segurança no campo.

Sr. Presidente, faço um apelo ao Senador Renan 
Calheiros, Líder inconteste do PMDB, para que ajude o 
Governo, por meio do Incra, a fazer cumprir o Projeto 
de Lei nº 11.952, que busca a regularização fundiária 
de 63 milhões de hectares de terra na região amazô-
nica do Brasil. Na região do Araguaia, no meu Estado 
de Mato Grosso, lamentavelmente, os assentamentos 
estão vivendo em estado de petição, estão vivendo 
abaixo da linha da miséria, sem nenhuma garantia de 
que podem produzir.

Quero crer que o Congresso Nacional também 
tem a responsabilidade de exigir que o Incra seja um 
órgão mais eficiente na defesa dos trabalhadores bra-
sileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É 
apenas para fazer um breve comunicado à Casa. Há 
poucos instantes, encerrou-se a reunião convocada 
pelo PSB nacional, à qual tive oportunidade de com-
parecer como membro da Executiva e Líder do Partido, 
quando foi tratada a questão da candidatura própria 
do nosso Partido à Presidência da República. Ficou 
decidido, por maioria de votos – 21 a 2 – e ainda com 
a decisão dos diretórios estaduais, que também fo-
ram ouvidos – 20 a 7 –, que o PSB, pelo menos neste 
pleito, não reivindicará candidatura própria perante a 
Justiça Eleitoral.
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Estaremos no palanque da pré-candidata Dilma 
Rousseff à Presidência da República, mas não pode-
mos deixar de reconhecer o esforço desenvolvido por 
nosso Deputado Cyro Gomes para fortalecer nosso 
Partido e tornar a disputa eleitoral a mais democrática 
possível. No entanto, houve dificuldades na obtenção 
de alianças, Sr. Presidente, o que certamente compli-
caria a questão do tempo de televisão e de rádio. O 
importante numa disputa presidencial é a presença 
do candidato na televisão, com tempo suficiente para 
pregar suas ideias e apresentar sua proposta.

E, em face dessa decisão, Sr. Presidente, o Pre-
sidente Nacional do PSB deu uma entrevista coletiva, 
dizendo que dentro em pouco iria conversar pessoal-
mente com o pré-candidato Ciro Gomes, para expres-
sar a sua solidariedade e a solidariedade de todos os 
companheiros do PSB e o respeito à luta que ele en-
cetou para consolidar a sua candidatura.

Os motivos foram esses, Sr. Presidente, e não 
houve nenhuma exigência com relação a uma alian-
ça que será consolidada nos próximos dias com o PT. 
Nenhuma exigência! Apenas, enfrentando a realidade 
regional e as condições postas do ponto de vista elei-
toral, quando existe um verdadeiro – já está decidido 
– enfrentamento entre candidaturas já postas, a de 
Dilma Rousseff e a de José Serra, fica praticamente 
impossível a realização do desejo do PSB, que seria 
manter uma candidatura própria.

Essa é a comunicação que faço a V. Exª. O PSB é 
um Partido democrático, não se decidiu nada de cima 
para baixo, mas ouvindo as bases, ouvindo a sua Exe-
cutiva, e tomando a decisão a mais correta possível, 
porque o nosso objetivo era fortalecer a democracia 
e fortalecer, antes de tudo, um projeto político que foi 
construído com o nosso apoio nas eleições que se 
realizaram neste País, sempre apoiando o Presiden-
te Lula.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna 
para novamente lamentar – novamente, porque já fiz 
isso em várias emissoras de rádio e de televisão – o 
afastamento de nosso convívio de mais um homem pú-
blico da maior grandeza, que nos deixou no último fim 
de semana, exatamente na última sexta-feira, depois de 
um trágico acidente rodoviário em Alagoas. Refiro-me, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao passamento 
do ex-Deputado e ex-Prefeito Albérico Cordeiro. 

Albérico Cordeiro está sendo chorado por enorme 
contingente de alagoanos. Jornalista, escritor de aguda 

inteligência, de finíssimo humor, excelente amigo, fiel 
correligionário, foi um profundo conhecedor da alma 
de seus conterrâneos. Albérico Cordeiro era natural de 
Pilar e fez seus estudos em Maceió, tendo trabalhado 
como jornalista nos primeiros anos de sua vida pública 
em veículos de comunicação social de Alagoas. 

Junto com a inauguração de Brasília, em 1960, já 
estava na nova Capital federal e foi redator do Correio 
Braziliense e, posteriormente, do Jornal de Brasília. 
Também foi funcionário do Senado Federal e ocupou 
a chefia do escritório de representação do Governo de 
Alagoas, além de elevadas funções na vida sindical, 
na área jornalística e de publicidade. 

Amigo de seus amigos, Albérico Cordeiro foi um 
homem de extenso relacionamento político e profissio-
nal, granjeando com isso a admiração e o respeito de 
homens e mulheres de várias gerações.

Foi atuante Deputado Federal, por vários manda-
tos, e engrandeceu a participação política de Alagoas 
no Congresso Nacional. Defendeu ardorosamente os 
interesses de seu Estado e de sua região na Câmara 
dos Deputados, onde deixa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, numerosos amigos e ex-colegas. É longa 
a lista de cargos, trabalhos parlamentares, participa-
ções em comissões técnicas, iniciativas legislativas, 
funções desempenhadas em muitos anos na Câmara 
dos Deputados.

Prefeito de Palmeira dos Índios – terra literária 
de Graciliano Ramos – teve incansável administração, 
recebendo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
gratidão dos seus munícipes e os votos consagradores 
para o exercício de um segundo mandato.

Albérico Cordeiro deixa uma filha e, para nós, 
uma imorredoura saudade, pelo brilhantismo de uma 
correta vida pública, que eu tive o privilégio de acom-
panhar, testemunhar e, em vários, vários momentos 
mesmo, defender.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) 
– V. Exª me permite um aparte, Senador Renan Ca-
lheiros?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Con-
cedo, com muita satisfação, um aparte a V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) – 
Senador, na qualidade de representante de Alagoas, V. 
Exª cumpre o doloroso dever de manifestar a sua dor, o 
seu sentimento, pela morte de um dos maiores homens 
públicos de Alagoas, o ex-Deputado, ex-Prefeito, Albé-
rico Cordeiro, que tive a alegria de conhecer aqui, no 
Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Com 
ele, tive uma boa convivência, fiz uma boa amizade e, 
quando ele resolveu ser candidato a Prefeito de...

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Pal-
meira dos Índios.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – ...Palmeira dos Índios, eu disse que iríamos 
perder um grande Deputado, mas certamente ele iria 
realizar um dos grandes sonhos da sua vida que era 
exercer o mandato executivo de Prefeito, numa cidade 
que ele tanto adorava, que era Palmeira dos Índios. E 
eu tive também oportunidade de fazer uma visita à ci-
dade que era governada com tanto brilhantismo, com 
tanta competência por Albérico Cordeiro, e lá fui re-
cebido como um irmão, e fiquei entusiasmado com o 
empenho, a dedicação e o brilho com que ele adminis-
trava o seu Município. Portanto, a política de Alagoas, 
a política do Brasil sentem, neste instante, um grande 
vazio, um vazio impreenchível, porque Albérico Cordeiro 
aliava a sua capacidade de político a de um cidadão 
comum, um homem alegre, comunicativo, de bem com 
a vida, que tinha o melhor relacionamento com todos 
os partidos políticos. Tenho certeza de que Alagoas lhe 
prestou e sempre lhe prestará grandes homenagens 
pelos enormes e assinalados serviços prestados ao 
Estado e ao nosso Brasil. Agradeço a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Eu 
que agradeço o aparte de V. Exª, que expressa o senti-
mento verdadeiro de todos os que conheceram Albéri-
co Cordeiro, esse grande homem público, parlamentar 
valoroso e um competente defensor das causas de 
Alagoas neste Congresso Nacional.

V. Exª, que teve a satisfação de ser contemporâ-
neo do Albérico Cordeiro, de ter sido um grande amigo 
do Albérico Cordeiro, enumera, nessas poucas pala-
vras, nesse aparte insubstituível, as qualidades desse 
grande brasileiro, que vai deixar, como disse V. Exª, um 
vazio muito grande na vida política nacional.

Um outro assunto, Sr. Presidente, e já encerro ra-
pidamente, que eu mais uma vez quero reiterar, mais 
uma vez quero falar aqui desta tribuna é sobre a re-
negociação das dívidas dos agricultores do Nordeste, 
sobretudo dos pequenos agricultores do Nordeste.

Tivemos aqui, Sr. Presidente, e esta Casa se re-
corda, uma forte, uma fortíssima discussão sobre esse 
assunto. Depois, fizemos uma reunião com o Ministro 
Guido Mantega, que mais uma vez foi muito cordial, 
muito receptivo. E precisamos, Sr. Presidente, resolver, 
de uma vez por todas, esse assunto.

O Presidente Lula tem cobrado uma solução, 
que, em outras palavras, significa a remissão das pe-
quenas dívidas, as dívidas de até R$10 mil – é impor-
tante que sejam R$10 mil na origem –, a suspensão 
das execuções judiciais e a reabertura do prazo para 
renegociação das dívidas – do prazo que encerrou no 
ano que passou.

E um terceiro assunto que eu gostaria de rapida-
mente colocar aqui da tribuna é sobre a necessidade 

também de nós refazermos a subvenção econômica, 
que é a diferença entre o custo de produção e o preço 
de mercado da cana-de-açúcar no Nordeste. Quase 
90%, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos fornecedores 
de cana do Nordeste produzem até mil toneladas de 
cana e precisam dessa subvenção que receberam no 
ano que passou, depois de uma luta hercúlea, depois 
de muito trabalho aqui de Senadores de todas as ban-
cadas e como consequência de uma medida provisória 
que foi editada pelo Presidente da República. 

Em Alagoas, para que todos tenham uma ideia, 
foram pagos R$28 milhões para fornecedores de até 
dez mil toneladas com essa subvenção econômica. Nós 
precisamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, resolver 
também este assunto. E eu acho que da mesma forma 
que nós vamos utilizar a tramitação da Medida Provi-
sória nº472 para resolver o problema da renegociação 
das dívidas dos agricultores do Nordeste, sobretudo 
os agricultores do semiárido, das pequenas dívidas 
do Nordeste, nós precisamos também – e há pouco 
eu conversava com o Presidente da Associação dos 
Plantadores de Cana de Alagoas, Dr. Lourenço, e tam-
bém com o Senador Romero Jucá, Líder do Governo 
e também será o relator dessa MP 472, já que no ano 
passado editamos uma medida provisória, e até ago-
ra ela não foi reeditada – colocar essa subvenção que 
pagamos no ano passado na Medida Provisória nº 472 
e, dessa forma, resolver este assunto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Senador Flávio Arns, V. Exª tem a palavra.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu só gostaria de requerer, 
nos termos regimentais, que o Senado Federal emi-
ta Voto de Pesar à família de Nice Braga, ex-primeira 
dama do Paraná, falecida no dia de ontem, aos 82 
anos, em Curitiba.

Natural de Guarapuava, Nice Braga era viúva de 
uma das mais expressivas lideranças políticas parana-
enses, o ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, 
ex-governador e ex-ministro Ney Braga, tendo reali-
zado, com dedicação e amor, uma significativa obra 
benemérita.

Entre as relevantes realizações de Ney Braga, 
destaco a criação do Programa do Voluntariado Para-
naense (Provopar), vinculado à Secretaria da Saúde 
e Bem-Estar Social, que teve em Nice Braga a sua 
primeira Presidenta.

À frente do Provopar, Nice Braga abraçou a mis-
são de treinar, mobilizar e apoiar voluntários que atua-
riam em áreas sociais, articulando-se com as primei-
ras damas paranaenses, de forma que fosse montada 
uma forte estrutura de voluntariado a nível municipal, 
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que, nos dias de hoje, realiza o atendimento efetivo 
de nossos cidadãos.

Nice Braga deixou, com seu trabalho coerente 
e focado nas necessidades populares, um legado de 
dedicação e compromisso com as causas sociais bra-
sileiras. Foi ela homenageada, em vida, por escolas 
paranaenses, que levam hoje o seu nome.

É justo que o Senado Federal preste a presente 
homenagem póstuma a essa grande brasileira. Quero 
destacar que ela teve um papel da mais alta importân-
cia e relevância no cenário paranaense. O seu marido, 
extremamente conhecido no Brasil, sem sombra de dú-
vida, nosso ex-Governador, ex-Prefeito e ex-Senador, 
membro desta Casa, Ney Braga, foi e continua sendo 
uma das referências no Paraná. 

Então, nada mais justo que externemos para a 
família e para toda a comunidade paranaense este voto 
de pesar pelo falecimento de Nice Braga.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Senador Flávio Arns, a solicitação de V. Exª 
será atendida.

Concedo a palavra à nobre Senadora Rosalba 
Ciarlini.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. 

Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu 
pronunciamento de hoje, eu gostaria de registrar que, 
há poucos instantes, na Biblioteca do Senado, estáva-
mos reunidos com a Marinha do Brasil, tendo à frente 
o Almirante Julio Soares de Moura Neto, Comandante 
da Marinha, com pesquisadores, cientistas e represen-
tantes de universidades, entre estes a representante 
da universidade do meu Estado, a Pró-Reitora de Pes-
quisa Bernadete, além de diversos Senadores, para o 
lançamento do livro em homenagem aos 10 anos do 
trabalho de pesquisa que é realizado no arquipélago 
de São Pedro e São Paulo. 

Trata-se de um trabalho meritório, que merece de 
todos nós o reconhecimento e a homenagem, porque 
são homens e mulheres cientistas, pesquisadores e 
estagiários, que, enfrentando todas as adversidades 
naquela região, estão constantemente pesquisando, 
trazendo resultados e protegendo uma área importante 
para a economia do nosso Brasil. É uma sentinela que 
mantém acesa a luz da esperança de que este Brasil 
forte passa pelo envolvimento, pelo investimento cada 
vez maior da pesquisa, em qualquer setor, em toda 
área, de forma que possamos formar, cada vez mais, 
um futuro muito mais promissor, no avanço tecnológico 
e no avanço científico.

Então, eu fiz um apelo à Marinha, que nos apre-
sentou o Dr. Fábio Azim, que coordenou todo o traba-
lho de pesquisa desse livro, que realmente é algo que 
merece ter o conhecimento das novas gerações, para 
que se possa valorizar o trabalho.

É importante conhecer um pouco mais também 
da nossa geologia, da nossa geografia, estimulando, 
através das escolas. Fiz esse apelo para que o livro 
chegasse a todas as bibliotecas escolares do nosso 
Brasil – e não poderia ser diferente –, começando pelo 
nosso Rio Grande o Norte, já que somos o Estado que 
está mais próximo, pois a costa de Natal está 1.010 
quilômetros distante do arquipélago de São Pedro e 
São Paulo.

Eu queria também aqui mandar um abraço muito 
especial e um agradecimento à acolhida que tive, sá-
bado, em Ceará-Mirim, cidade que tem uma importân-
cia muito grande para o nosso Estado. Fica na grande 
Natal. É uma cidade que já foi fortíssima economica-
mente no passado com relação à atividade canavieira. 
Hoje, mais do que nunca, Ceará-Mirim é referência da 
nossa história, da bravura de seu povo, mas também, 
como muitas outras cidades do nosso Estado, carece 
de um apoio ainda maior, carece de novas ideias, de 
incentivo para as vocações locais. É preciso encontrar 
formas de geração de emprego, de geração de renda 
para os seus moradores.

E faço aqui este registro, lembrando também que 
foi através de um projeto de nossa autoria, na Comis-
são de Educação, que colocamos um instituto técnico 
federal para a cidade de Ceará-Mirim, por entender a 
importância do desenvolvimento educacional, da capa-
citação, da profissionalização para o desenvolvimento 
daquela cidade, daquela região.

O projeto está na Comissão de Educação. Espero 
que o Governo Federal atenda ao nosso apelo, para 
que essa cidade receba o instituto técnico federal, cujo 
projeto foi de nossa autoria, juntamente com outros 
nove, direcionados ao nosso Estado, em cidades polo, 
em cidades que têm um potencial muito grande para o 
desenvolvimento de atividades produtivas geradoras 
de riquezas para o nosso Estado.

E sentimos isso hoje não somente no nosso Es-
tado, Sr. Presidente, Neuto de Conto, mas também em 
todo o Brasil. É que muitas vezes podem até existir va-
gas no mercado de trabalho, mas nós não caminhamos 
com a mesma velocidade dos avanços tecnológicos. 
Na nossa educação, há uma carência imensa, princi-
palmente da nossa juventude, na sua preparação, para 
que esteja apta a enfrentar esse desafio do mercado 
de trabalho. Se nós não avançarmos a passos rápidos, 
cada vez mais... 
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Não vou deixar de reconhecer que o Governo 
Federal aumentou os institutos tecnológicos, os ins-
titutos técnicos federais, as antigas Cefets. Mas eu 
quero dizer que ainda é pouco. Precisamos mais. E o 
Nordeste tem uma carência imensa. Daí por que estou 
defendendo mais dez institutos técnicos federais para 
o nosso Estado, já aprovados, na sua grande maioria, 
na Comissão de Educação, e, entre eles, um para a 
cidade de Ceará-Mirim. Tive o prazer de estar sába-
do na sua feira. Tive o prazer de ser entrevistada, de 
visitar amigos, de estar com o nosso Monsenhor Rui. 
Enfim, foi um dia de muita alegria esse reencontro com 
amigos não somente da cidade de Ceará-Mirim, mas 
também de toda a região.

Também gostaria de fazer referência especial 
aos moradores lá do Bom Pastor, na cidade de Natal. 
Domingo estivemos reunidos na sua festa, prestando 
homenagem especial ao padroeiro, que é o Bom Pas-
tor, com a comunidade reunida, unindo nossos cora-
ções, nossas orações, pedindo as bênçãos do Bom 
Pastor, para que ele nos guie, nos encaminhe, forta-
leça cada vez mais nossa luta, dando-nos sabedoria 
para podermos, com a responsabilidade que temos 
aqui no Senado, na missão que o povo nos deu, con-
seguir avançar em projetos e programas que venham 
melhorar a vida do nosso povo.

E não poderia deixar de parabenizar todos os 
torcedores potiguares do ABC, que domingo se sa-
grou campeão estadual. Mas também quero reconhe-
cer a luta dos que fazem o América, dos que fazem 
o Alecrim Futebol Clube, dos que fazem o Potiguar, o 
Baraúna, o Corinthians de Caicó, enfim, de todos os 
times, tanto do interior quanto da capital, que partici-
param desse campeonato. Foi realmente um campe-
onato de nível. O ABC sagrou-se campeão este ano, 
e espero que represente muito bem o nosso Estado 
e a nossa torcida. 

Desejo que, cada vez mais, possamos ter no 
esporte que está no coração do povo, que é o nosso 
futebol, essa alegria que vem através dos campeona-
tos, dos torneios. E que cada qual, com a sua cami-
sa, defendendo as suas cores, possa ter momentos 
de alegria como está tendo agora o ABC do Senador 
Garibaldi, que não está aqui presente, mas que estava 
lá no momento em que o ABC era campeão. 

Parabéns, então, a todos os abecedistas.
O motivo do nosso pronunciamento hoje é pres-

tar aqui uma homenagem, no Dia dos Trabalhadores 
Domésticos, a mais de seis milhões de trabalhadores 
brasileiros, trabalhadores que necessitam de um apoio 
ainda maior, de um reconhecimento e da garantia de 
seus direitos trabalhistas.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mui-
tos projetos estão caminhando – Sr. Presidente, mais 
dois minutos e concluo –, já foram votados, estão nas 
comissões, estão para serem apreciados na Câmara 
dos Deputados, porque o Senado, na realidade, avan-
çou muito.

Na Comissão de Assuntos Sociais, de que sou a 
Presidente, tivemos, com a participação de todos que 
fazem a comissão, uma preocupação com relação a 
esse tema. Muitos projetos foram aprovados.

Hoje, Senador Neuto, como relatora, aprovamos 
um projeto importante da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que trata do direito da trabalhadora e do tra-
balhador doméstico de ter o seu plano de saúde, que 
será fornecido pela empregadora ou pelo empregador. 
Esse plano terá...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Só 
um minuto.

Obrigada, Sr. Presidente.
O valor do plano será deduzido do Imposto de 

Renda do empregador. É um incentivo.
Além do mais, é um incentivo maior à formaliza-

ção dos trabalhadores domésticos. Nesse universo de 
6 milhões, apenas em torno de um 1,3 milhão de tra-
balhadores estão realmente formalizados, de carteira 
assinada, com registro. O restante, mais de 4,8 milhões, 
não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia, ne-
nhum reconhecimento de seus direitos trabalhistas.

Então, faço aqui uma convocação, para que, da 
mesma forma com que fizemos hoje, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, quando eu relatava esse 
projeto do Senador César Borges, que é importante 
não somente...

(Interrupção do som.)

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ... para 
proteger a saúde das nossas trabalhadoras e dos nos-
sos trabalhadores, mas também uma forma de estimu-
lar e de incentivar para que possam ter regularizadas 
sua profissão e, assim, ter esse direito.

Fica aqui, então, o nosso compromisso de continu-
armos essa luta, de estarmos ao lado dos trabalhado-
res e trabalhadoras domésticas na defesa do interesse 
maior, que é a de dar a eles o direito de ter realmen-
te o valor que é dado a todos os trabalhadores. Eles 
merecem, eles estão nas nossas vidas, nas vidas de 
milhões de famílias brasileiras, no dia a dia, cuidando 
das crianças, das casas, do seu espaço. Eles merecem 
ser reconhecidos, valorizados e, cada vez mais, esti-
mulados a serem grandes profissionais, porque, com 
certeza, com o incentivo, com a regularização, com a 
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formalização, com o registro, com a carteira assinada, 
com direito a um plano de saúde, haverá um ambiente 
de trabalho muito mais produtivo, muito mais agradável. 
Com certeza, isso será positivo para os trabalhadores 
e também para os seus empregadores.

Era isto que eu queria deixar nesta noite: a certe-
za da nossa luta, do nosso compromisso de estarmos 
unidos na defesa dos trabalhadores e, principalmente, 
desses que estão precisando de uma atenção especial, 
os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas.

Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciar-
lini, o Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Duque.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ) 
– Concedo a palavra ao Senador pelo Estado de Santa 
Catarina Neuto de Conto.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente eminente Senador Paulo Duque, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, registro, hoje, ao assomar a 
esta tribuna, a Festa Nacional da Maçã, que ocorreu na 
última semana na cidade de São Joaquim, no planalto 
serrano de Santa Catarina. Uma festa fantástica, extra-
ordinária, que é o resultado do trabalho, o resultado da 
tecnologia, o resultado de uma soma de vários fatores 
que nos dão a oportunidade de ter hoje Santa Catarina 
como primeira produtora e exportadora da maçã, essa 
fruta extraordinária, para mais de 30 países.

Essa fruta, não mais do que em um quarto de 
século – não éramos nada –, por meio de muita pes-
quisa, muita tecnologia e muito ensinamento buscado 
no exterior, foi-nos dada hoje pelo fato de Deus ter sido 
bondoso com aquela região: deu-nos terras férteis, 
deu-nos clima abundante, chuvas abundantes, sol com 
satisfação, principalmente tecnologia e o ser humano. 
E esses fatores fazem com que se some no Planal-
to catarinense hoje uma nova cultura que nasce com 
muita força também, que é o vinho. Naquelas áreas 
altas onde o clima é propício, hoje, castas nobres tra-
zidas da Europa estão aí já a serviço na produção de 
vinhos de qualidade, de primeira linha, que competem 
com os vinhos de quase todo o mundo.

Tenho dito, como Presidente da Comissão de De-
senvolvimento Regional e Turismo, que o planalto ser-
rano inspira poesia, pois, lá, Sr. Presidente, são áreas 
de campos, pastagens e da bovinocultura. Lá, serra e 
floresta, se trata de celulose e do papel, mas principal-
mente do vinho, da uva e da maçã. É também a única 
região e o único polo em que neva em nosso País.

Com esses dados de uma perspectiva tão gran-
de e não só pela economia que oferecem essas duas 

atividades, lá também hoje é um polo extraordinário 
de turismo, talvez um dos maiores corredores de tu-
rismo do Brasil, pois, além de o Governo investir em 
estradas, em rodovia asfáltica, está hoje investindo 
de forma bastante acentuada na rodovia da neve, que 
liga o planalto serrano de Santa Catarina com o Rio 
Grande do Sul, com a cidade de Gramado, onde pode 
haver, sem dúvida nenhuma, um corredor fantástico, 
o corredor através da estrada da neve.

Nas cidades de Bom Jardim da Serra e Água 
doce estão sendo investidos em duas usinas eólicas. 
Teremos o maior investimento da América Latina, co-
locar-se-ão cata-ventos nessas duas cidades, que vão 
proporcionar mais uma fonte de riqueza, mas princi-
palmente também turismo.

Sr. Presidente, Santa Catarina já é, pela revista 
da Editora Abril, Viagem e Turismo, o melhor destino 
turístico do Brasil em 2007, 2008 e 2009. Sem dúvida 
nenhuma, essa região que citamos neste momento, 
o nosso Estado, esse corredor fantástico, através da 
produção e através de toda a sua estrutura, e princi-
palmente do quadro que apresenta para as vistas das 
pessoas que lá vão, contribuirão para o turismo de 
Santa Catarina e para o Brasil.

Com estas palavras, Sr. Presidente, eu deixo aqui 
o meu registro dessa festa fantástica, onde uma socie-
dade alicerçada no trabalho apresenta seu fruto que é 
a maçã, que é o vinho, nosso querido planalto serrano, 
liderado pela cidade de São Joaquim e de sua gente.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – 

RJ) – Concedo a palavra ao Senador pelo Estado do 
Amazonas Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Na semana passada, Sr. Presidente, fui a três 
Municípios do Estado do Amazonas, todos localizados 
na mesorregião do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin 
Constant e Atalaia do Norte.

Diversos são os problemas enfrentados pelo 
povo do meu Estado naqueles Municípios. Ressalto 
a questão da segurança em Tabatinga, amenizada 
com a chegada das Forças Especiais. O pleito da po-
pulação é a permanência dessa força por mais algum 
tempo no Município.

Estou fazendo, Sr. Presidente, uma solicitação 
ao Ministério da Defesa para que as Forças Especiais 
continuem em Tabatinga, atuando da forma como vêm 
fazendo a contento da população.

A questão energética tem sido um sério proble-
ma naquela região. Eu quero aqui muito rapidamente 
destacar alguns documentos.
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O primeiro deles, Sr. Presidente, é um documento 
do Sr. Pedro Dias Guedes, Coordenador de Energia e 
Iluminação do Município de Tabatinga.

A cidade de Tabatinga está localizada 
a cerca de 1.100 km da cidade de Manaus 
e, pela sua posição geográfica (localizada 
na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru), 
tornou-se polo de referência do Alto Solimões. 
Com isso, vieram também vários problemas, 
tais como emigração e imigração. Hoje a cida-
de possui cerca de 53 mil habitantes e, con-
sequentemente, habitações e comércios em 
constante crescimento, necessitando, dessa 
forma, de um parque energético estável e su-
ficiente para prover energia e ter, é claro, uma 
reserva técnica.

Esse é o documento, Sr. Presidente, que quero 
destacar.

Ressalto, ainda, a questão relacionada a Benja-
min Constant.

Em Benjamin Constant, o problema é muito gran-
de, um problema de racionamento que vem há prati-
camente dois meses. Quero aqui também externar a 
posição que me foi encaminhada pelo Presidente da Câ-
mara Municipal, o Vereador Alécio Cabral da Silva.

Destaco, Sr. Presidente, que participei de uma 
reunião da Câmara, com a presença da população, 
que se mostrou indignada com a questão relacionada 
ao abastecimento de energia no Município de Benja-
min Constant:

Senhor Senador, faço uso do presente 
para reivindicar, em nome da população ben-
jaminense, vosso empenho na solução da falta 
de energia elétrica no Município de Benjamin 
Constant, no Estado do Amazonas.

A usina da Eletrobrás Amazonas Energia, 
em nosso Município, conta hoje com motores 
totalmente sucateados por muitos e muitos 
anos de funcionamento. A situação piorou 
com a ampliação da rede elétrica, advinda do 
Programa do Governo Federal Energia para 
todos”, ou Luz para Todos.

Estamos, há mais de 40 dias, sofrendo 
com a falta de energia elétrica. São inúmeros 
os prejuízos materiais e até mesmo humanos, 
haja vista que, ontem [este documento é do dia 
22 de abril], 21 do corrente, duas crianças [Sr. 
Presidente, estas aqui são perdas irreparáveis], 
uma de um ano e meio, e outra de cinco anos, 
foram a óbito totalmente carbonizadas, vítimas 
de um incêndio provocado por uma vela acesa 
no quarto, enquanto as mesmas dormiam. São 

esses os transtornos que a nossa população 
vem sofrendo há mais de um mês.

Pelo exposto, esta Casa Legislativa, tes-
temunha ocular da competência e do compro-
misso que V. Exª tem para com as causas cole-
tivas e individuais do povo Amazonense, vem 
solicitar novamente vosso apoio e sua atenção 
carinhosa para resolver esses problemas.

Assinam este documento o Vereador Alécio Ca-
bral da Silva, o Vereador Adejalma Camelo da Silva, 
o Vereador Floriano Ramos Graça, o Vereador João 
Vieira da Silva.

Sr. Presidente, participei, como disse muito bem 
a V. Exª, de uma reunião em que o povo se manifes-
tou de forma enérgica, com plena razão, porque não 
aguenta mais o racionamento lá no Município de Ben-
jamin Constant.

Sr. Presidente, estou tomando as providências, 
solicitando da Eletrobrás Amazonas Energia as provi-
dências urgentes. Temos de estar atentos àquilo. Já o 
fiz de forma verbal quando estava no Município de Ben-
jamin Constant: falei com o representante da Eletrobrás 
Amazonas Energia sobre o problema e a solução.

Agora, estou encaminhando também um requeri-
mento solicitando outras informações. E as informações 
que eu gostaria de saber são: quantos grupos gera-
dores estão sendo providenciados para o mercado de 
energia elétrica no interior do Estado do Amazonas? 
Vejam bem, vou querer saber, por parte da Eletrobrás 
Amazonas Energia, qual é na verdade o seu plano de 
ação para o Estado do Amazonas? Quais as medidas 
tomadas no sentido de providenciar a aquisição de pe-
ças de reposição para aplicação nos serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores? 
O que está sendo feito, Sr. Presidente, para melhorar 
as redes de distribuição de energia no interior do Es-
tado? A empresa conta com um número suficiente de 
pessoal para atender as atividades de operação e ma-
nutenção do sistema de distribuição e também, claro, 
da área comercial? Quais as providências no sentido 
de eliminar o racionamento de energia elétrica no Mu-
nicípio de Benjamin Constant?

Portanto, Sr. Presidente, essas são as solicitações 
que farei no sentido de termos as respostas mais rápi-
das. Aquele povo está aguardando as providências e 
não dá para viver com racionamento de energia.

Quero destacar também, Sr. Presidente, outras 
questões que me foram encaminhadas. Rapidamente, 
destaco um documento que me foi encaminhado do 
Sr. José Nogueira Matos, que é representando da so-
ciedade civil organizada de Atalaia do Norte. Este do-
cumento ele encaminhou para o gerente do Programa 
Luz para Todos, Sr. Radyr Gomes de Oliveira:
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Ao cumprimentá-lo cordialmente, com o 
devido respeito de sempre, solicito do dignís-
simo vossa compreensão no sentido de sanar 
falhas cometidas pela equipe de instalação 
do Luz para Todos na estrada federal que liga 
Benjamin Constant ao Município de Atalaia 
do Norte.

Este, portanto, Sr. Presidente, é o documento que 
está sendo encaminhado pelo Sr. José Nogueira Ma-
tos, que faz o seu relato aqui nessa questão das falhas 
cometidas pela equipe; a estrada que liga Benjamin 
Constant a Atalaia do Norte ficou com vários danos.

Ressalto também, outra questão que me foi en-
caminhada por meio de um documento do Sr. Gracildo 
Guimarães da Rosa, integrante do Fórum da Mesorre-
gião do Alto Solimões, que encaminhou o documento 
ao Delegado da Polícia Federal em Tabatinga:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, enca-
minho, por uma questão preventiva, com o 
devido respeito, baseado no art. 144, inciso I 
e inciso IV, do 1º Parágrafo do mesmo artigo 
da Constituição Federal, art. 6º, inciso I e III, 
e art 6º da Constituição Federal, o termo cir-
cunstanciado em anexo, para que se proceda 
à reparação efetiva e de qualidade do dano 
causado pela Empresa Ardo na BR-307, es-
trada federal que liga o Município Benjamin 
Constant ao Município de Atalaia do Norte, bem 
como a compensação de prejuízos em outros 
trechos danificados por ação ou por omissão 
voluntária, negligente ou imprudente, do que 
trata o Código Penal.

Esse também é o documento que foi encaminha-
do pelo Sr. Gracildo Guimarães da Costa ao delegado 
da Polícia Federal, em Tabatinga. O assunto: denúncia 
de destruição do patrimônio público federal.

Sr. Presidente, destaco também dois documentos 
aqui dos indígenas daquela área. São documentos en-
caminhados ao Governador do Estado do Amazonas 
pelos representantes de várias etnias. Assinam esse 
documento o Sr. Robison Alfredo Fernandes, cacique 
da comunidade Filadélfia; Pedro Ramos, cacique da 
comunidade Bom Caminho; José Tomé, cacique do 
Porto Cordeirinho; Izaque de Almeida Bastos, Presi-
dente do Liga Esporte Ind.; Maria Terezinha, gestora 
da escola Ebenezer; e o pastor da Igreja Batista Aris-
tóteles da Silva Fernandes. Eles encaminharam esse 
documento ao Governador do Estado do Amazonas. 
Também irei novamente encaminhá-lo e solicitar pro-
vidências ao Governador Omar Aziz para ver o que 
pode fazer em relação a esses pleitos dos indígenas 
do Alto Solimões.

Sr. Presidente, diz o documento:

De ordem de todos os comunitários das 
aldeias Filadélfia, Bom Caminho e Porto Cor-
deirinho, pertencentes à terra indígena de-
marcada de Santo Antonio, estamos envian-
do a V. Exª a Ata da Reunião juntamente com 
o abaixo assinado das lideranças indígenas 
dessas comunidades, para tratarmos de in-
teresses na melhoria das nossas ruas recém 
construídas pela sua administração em nos-
sas comunidades.

Conforme o nosso direito e expectativa da Co-
munidade de sua boa administração, o nosso prefeito 
municipal de Benjamin Constant, Sr. Júnior e o Vice 
Davi, solicitamos de V. Exª execute o asfaltamento para 
Filadélfia, Bom Caminho e Porto Cordeirinho[...]”

Esse é, então, o documento encaminhado pelos 
indígenas para o Governador do Estado. 

Tenho também outro documento que também es-
tarei encaminhando ao Governador Omar Aziz, para 
ver que providências podem ser tomadas.

Assinam esse documento o cacique José Tomé 
Luiz de Porto Cordeirinho, o vice-Cacique de Porto 
Cordeirinho Ernandes Boaventura Ribeiro, Humberto 
Otaviano, sacerdote da região do Alto Solimões, e a 
Presidente da Amatú, Rosa Otaviano Aiambo.

Senhor Governador.

Ao cumprimentar S. Exª a população, os 
moradores de nossa comunidade indígena Ti-
cuna Porto Cordeirinho, que tem um total de 
900 pessoas, vem mui respeitosamente dirigir-
se a V. Exª no sentido de nos apoiar, de nos 
atender as nossas demandas e necessidades 
que consideremos de maior emergência[...]

E eles destacam aqui, Sr. Presidente: 

1 - Asfaltamento das ruas da comunidade 
indígena Ticuna Porto Cordeirinho;

2 - Construção de pontes que liguem a 
comunidade de Cordeirinho a Monte da Re-
denção e ponte de Cordeirinho à comunidade 
Filadélfia; 

3 - Construção da escola da educação 
infantil; 

4 - Aquisição de caminhão para o esco-
amento de produtos agrícolas; 

5 - Implementos e materiais agrícolas;
6 - Construção de mecanismo de água 

potável na comunidade;
7 - Construção de um posto de saúde 

para a comunidade.
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Sr. Presidente, esses são os documentos que 
foram encaminhados ao Governador desses repre-
sentantes indígenas.

Sr. Presidente, quero aproveitar aqui a presen-
ça do Senador Arthur Virgílio. Senador, lá em Benja-
min Constant, nós tivemos um momento muito difícil, 
Senador Arthur Virgílio. O povo estava realmente – e 
deve continuar ainda com esse sentimento – por não 
ter uma geração de energia a contento. Ou seja, uma 
geração de energia que atenda à demanda doméstica, 
à demanda daquele município.

Então, o que aconteceu lá foi um momento muito 
difícil. Cada vez mais eu gosto do povo de Benjamin 
Constant, eu gosto desse povo, porque ele se compor-
tou de forma ordeira, e se fez ser ouvido, na verdade. 
Fez as suas observações, colocou as suas posições, 
cobrou soluções, e nós estamos nos empenhando ao 
máximo para resolvê-las. A Câmara Municipal, a Prefei-
tura de Benjamin Constant, e eu também passo acom-
panhar direto, todos os dias, até sabermos quais são 
as ações que serão feitas para que Benjamin Constant 
saia, de uma vez por todas, Senador Arthur Virgílio, 
desse racionamento.

É um absurdo! Você não tem energia, as pesso-
as reclamam, as crianças lá, as duas crianças morre-
ram, o povo não aceitou aquilo, e é claro que ninguém 
aceitaria. Houve, portanto, essa manifestação popular, 
mostrando que o povo de Benjamin Constant é um povo 
guerreiro. Ele quer apenas que as suas reivindicações 
sejam atendidas. Reivindicações justas, Sr. Presiden-
te, para a qual temos que estar atentos. Aquela é uma 
área importantíssima para o nosso País. 

Temos Tabatinga, que faz fronteira com o Peru 
e Colômbia. Ali, o problema principal é a falta de se-
gurança. As forças nacionais devem permanecer lá 
naquela área. Nós sabemos que nessa área o Brasil 
faz fronteira com o Peru e a Colômbia. Na verdade, 
essa área é um corredor de drogas. Então, hoje, in-
felizmente, o Estado do Amazonas passa a ser um 
corredor de drogas. Precisamos estar atentos a todas 
essas questões, para que o povo de Tabatinga possa 
ter segurança. É inadmissível termos muitas mortes 
acontecendo lá em Tabatinga. 

Em Atalaia do Norte, os problemas também acon-
tecem. Percebo o empenho por parte dos Prefeitos e 
da Prefeita de Atalaia, Anete. Chegamos a conversar 
um pouco sobre os problemas enfrentados pelos Mu-
nicípios. 

Sr. Presidente, da nossa parte aqui, da nossa 
parte que passa a ser aquela de fiscalizar, de fazer 
projetos, de tratar com o Governo Federal, nós temos 
que nos empenhar ao máximo, no sentido de adotar-
mos políticas públicas adequadas sendo viabilizadas 

para o alto Solimões e, é claro, para todo o nosso Es-
tado do Amazonas. É um Estado muito bom, de um 
povo muito bom, um povo ordeiro, mas é um povo que 
cobra, é um povo que não fica caladinho. É um povo 
que cobra e está certo em fazer as cobranças. Nunca 
exagerar na cobrança, levando para atos que não são 
corretos, mas fazer cobrança é fundamental.

Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção de 
V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Duque. PMDB – RJ) 
– Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Sena-
dor Arthur Virgílio, do Estado do Amazonas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes da fala pro-
priamente dita, eu envio à Mesa um voto de aplauso ao 
povo de Itacoatiara pelo transcurso do seu aniversário 
de criação, precisamente o 126º aniversário do Muni-
cípio, quando ele passou à categoria de cidade. 

E ainda, Sr. Presidente, um voto de aplauso ao 
Jornal do Brasil, de tantas tradições, que completou 
119 anos de existência dedicada à informação.

Registro, Sr. Presidente, que acabei de parti-
cipar do lançamento de dois livros no mesmo local, 
cada um numa mesa obviamente, de duas figuras do 
meu melhor apreço, do meu melhor aconchego e, ao 
mesmo tempo, duas figuras talentosíssimas: a jorna-
lista Dora Kramer, que lançou seu livro O Poder pelo 
Avesso – estou ansioso para devorá-lo – e meu ex-
professor e sempre amigo, o Embaixador Rubens Ri-
cupero, ex-Ministro da Fazenda, que lançou seu livro 
Diário de Bordo: A Viagem Presidencial de Tancredo. 
São duas preciosidades que eu cuidarei de desfolhar 
imediatamente.

Mas, Sr. Presidente, na entrevista ontem veicu-
lada pela Rede Amazônica, que envolve muitas rá-
dios, muitas televisões e o canal Amazon Sat, com 
ampla repercussão na imprensa amazonense – e, 
certamente, na imprensa de toda a região amazôni-
ca ocidental, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e, 
na banda oriental, Amapá –, o pré-candidato tucano, 
José Serra mostrou, sem meias palavras, seu decidi-
do apoio ao Polo Industrial de Manaus e à Amazônia 
como um todo.

Nessa fala, nada de titubeios nem a mínima hesi-
tação ou alguma vacilação. Em palavras claras, revelou 
o pré-candidato parte da estratégia que implantará e 
realizará na região: “A estratégia de desenvolvimento 
da Amazônia terá como eixo central uma profunda in-
teração entre meio ambiente e ciência e tecnologia”. 

Em diferentes ocasiões, no Senado e fora daqui, 
venho insistindo em afirmar que não é possível pensar 
em futuro do Brasil sem a Amazônia. E também não 
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é possível pensar em Amazônia sem contemplar as 
extraordinárias forças intelectuais e trabalhadoras da 
nossa floresta.

Ali já temos vigorosas e notáveis instituições vol-
tadas para a ciência e a tecnologia. Posso, desde logo, 
repetir as que Serra mencionou, as quais sempre me-
receram as minhas maiores e melhores atenções.

Começo com a Universidade Federal do Amazo-
nas. Cito o Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia, o Centro de Biotecnologia do Amazonas, as 
outras universidades federais dos Estados do Norte, 
caminhando pari passu com a Universidade Estadual 
do Amazonas, o notável Museu Emílio Goeldi, no Pará, 
além, é claro, do extraordinário trabalho da Embrapa/
Amazônia. 

O aumento do conhecimento científico sobre a 
região é verdadeiramente necessário para o aprovei-
tamento sustentável da fantástica biodiversidade da 
região.

Quem, no mundo, dispõe de cenário natural de 
tamanha significação? Claro que em parte nenhuma.

Vê-se, pois, o privilégio com que a natureza e 
Deus nos distinguiram. Impossível não agradecer por 
essa extraordinária dádiva do destino, da providência 
divina, com trabalho, planejamento e seriedade.

Agradecer, sim, como bem interpretou Dorival 
Caymmi, que tanto exaltou o mar e a água. Dizia, na 
“Suíte do Pescador”, Dorival Caymmi: “Meus compa-
nheiros também vão voltar e a Deus do Céu vamos 
agradecer”.

O canto com sentimento humano vem depois. An-
tes, o trabalho, os esforços para decifrar os caminhos 
que uma região tão espetacular oferece ao Brasil. 

A Amazônia não é apenas dos amazonenses e 
dos amazônidas, muito menos é área que permita a 
cobiça de fora. A Amazônia, de verdade, é, sim, área 
a serviço da humanidade, mas Terra Brasil, com bem 
declarou, em depoimento ao Senado, o arcebispo Dom 
Luiz Soares Vieira. É de Terra Brasil que falou Serra 
ao se dirigir à Amazônia. 

Para conduzir com acerto uma nação como o Bra-
sil são indispensáveis o apreço e o apoio à Amazônia, 
como também é indispensável que o governante dispo-
nha de vontade de trabalhar, de capacidade intelectual 
e de preparo e que se disponha a um planejamento 
sério, algo que o País não vê há quase oito anos.

É urgente, pois, que se criem planos para o apro-
veitamento sustentável da região. Aí está o melhor ca-
minho para evitar o desmatamento.

Falo isso porque, lamentavelmente, a derrubada 
de florestas continua no Brasil. É o que mostra notí-
cia publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. 
Diz o Estadão:

O Brasil foi o país que mais perdeu áreas de 
florestas entre 2000 e 2005, aponta estudo divulgado 
ontem pela PNAS, publicação oficial da Academia Na-
cional de Ciências dos Estados Unidos.

No período, foram desmatados 165 mil 
quilômetros quadrados de floresta, o que equi-
valente a 3,6% das perdas de florestas no 
mundo todo. O segundo país que mais perdeu 
florestas foi o Canadá, com o desmate de 160 
mil quilômetros quadrados. A ação do homem 
e desastres naturais são as principais causas 
da perda de florestas.

No mundo todo, a cobertura vegetal di-
minuiu 3,1% entre 2000 e 2005. Foram 1,01 
milhão de quilômetros quadrados desmatados, 
o que sugere crescimento de 0,6% ao ano. O 
estudo se baseou em observações por satélite 
de pesquisadores das Universidades de Dakota 
do Sul e do Estado de Nova York.

Volto à fala de Serra, cujo conteúdo não se con-
funde com promessas meramente eleitoreiras. Como é 
de seu feitio, o mesmo que caracteriza o Partido tuca-
no, ele confirmou alguns dos propósitos que compõem 
os planos que vai desenvolver ao longo do mandato 
que o povo do Brasil lhe concederá nas urnas de 3 de 
outubro; no caso, em relação à Amazônia.

O conteúdo, ademais, é sério. Não deixa dúvi-
das de que Serra conhece o significado estratégico 
da Amazônia para o amanhã do Brasil. Por isso, quero 
destacar, seus projetos distanciam-se do tom usual de 
outros. As mensagens de Serra nem de longe supõem 
ou podem ser encaradas como peças publicitárias. 
Ao contrário de certas desajeitadas pregações, Serra 
pôs abaixo todas as mentiras que pessoas do atual 
Governo se comprazem em espalhar, supondo que 
o povo acredita em petas. A fala de Serra é, isto sim, 
visível, positiva. 

E aqui a boa notícia para o Amazonas e a região: 
no seu governo, ele promoverá a ampliação do Polo 
Industrial de Manaus.

A ampliação vai ocorrer porque é necessária. 
Uma ampliação em nada parecida com o que o País 
assiste desde 2003, ou seja, a criação indiscriminada 
de uns tantos e indispensáveis órgãos públicos, apenas 
para dar vazão ao chamado aparelhamento, aquela 
verdadeira praga que surge de encomenda para dar 
guarida a gente incapaz em milhares de empregos de 
polpudos salários.

Sabem os amazonenses que acompanham o 
meu trabalho no Senado o quanto de meus esforços 
despendi e continuo despendendo em defesa da Su-
frama e da Amazônia de forma geral.
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Neste momento, por exemplo, tramita no Con-
gresso Nacional uma proposição de minha autoria, a 
Proposta de Emenda Constitucional nº 17, de 2008, 
que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias a fim de prorrogar os benefícios 
para a Zona Franca de Manaus.

Desde julho do ano passado, a matéria está 
pronta para ser incluída na Ordem do Dia do Senado. 
Nas últimas semanas, as minhas manifestações em 
plenário têm sido de cobrança insistente para que a 
proposição seja logo votada. A partir de agora, adota-
rei, com rigor, todos os meios possíveis para lograr a 
aprovação dessa PEC.

Não estou só. Em sua entrevista à Rede Amazô-
nica, Serra disse, textualmente:

O Senador Arthur Virgílio tem uma PEC, 
em ponto de votação no Senado, prorrogando 
a Zona Franca de Manaus até 2033.

Tem o meu apoio total!
Entendo que é necessário prazo ainda 

mais elástico para que seja possível a capta-
ção de investimentos que exijam prazos mais 
elevados de maturação.

E mais aspas para José Serra:

A importância desse modelo de desenvol-
vimento para manutenção em 98% dos níveis 
de preservação da floresta no Amazonas e 
seus fortes impactos socioeconômicos tornam 
vitais para o Brasil a decisão de prorrogar essa 
política de incentivos fiscais...

Nada poderia ser tão explícito e expresso com 
clareza, sem eufemismos, sem ambiguidade, sem 
meias palavras. Trata-se de apoio indisfarçável, porque 
verdadeiro, contrapondo-se aos boatos espalhados 
por alguns agentes partidários sem nenhuma visão, 
segundo os quais Serra – quanta ingenuidade! – aca-
baria com a Zona Franca. 

Pelo contrário, Serra, como eu tinha certeza, deu 
relevo à importância do Polo Industrial de Manaus e, 
diferentemente do que ocorre do lado da candidatura 
oposta, sabia o que estava falando ao dirigir-se ao povo 
do Amazonas. Nada de fraseados, nem muito menos 
de anúncios de obras que ficam apenas no papel.

Ao lembrar o nosso Distrito Industrial, hoje com 
10 mil quilômetros quadrados, à margem esquerda do 
rio Negro, apontou o que vai realizar a partir de 1º de 
janeiro de 2011: ou uma nova delimitação dessa área 
ou até mesmo um aumento da dimensão atual.

A esse respeito, indicou o que vai também cons-
tar do programa tucano: a criação de um novo Distrito 
Industrial, do outro lado do rio Negro.

Alvíssaras para a Amazônia e, consequentemen-
te, para o Brasil!

O ex-Governador e ex-Ministro, que conhece a 
fundo os grandes gargalos da economia brasileira, 
até antecipou que esse novo Distrito Industrial deverá 
abranger também o Distrito Naval, visando a relocalizar 
os estaleiros, no momento em locais não apropriados, 
na orla de Manaus.

Também explícita e consistente é outra afirmati-
va de Serra, em que sustenta empenho para alavan-
car ainda mais o desenvolvimento da Amazônia. Foi 
quando se referiu – não nessa entrevista – à Sudam, 
reconhecendo que sua extinção foi um erro. 

Lembra, a propósito, que o atual Governo recriou 
a Sudam na forma de agência. Mas, como quase tudo 
nesta fase, não cuidou de reestruturá-la. Serra vai cor-
rigir isso, como assegura: “Reestrutarei a nova forma 
com que foi recriada a Sudam. Vamos fortalecê-la 
institucionalmente, inclusive na área de recursos hu-
manos.”

Com igual ênfase ainda sobre Sudam, completa o 
pré-candidato tucano: “E serão prorrogados os incenti-
vos fiscais de redução de Imposto de Renda, inclusive 
para que acompanhem os prazos restabelecidos pela 
Zona Franca de Manaus.”

Pela palavra séria, baseada em planejamento, 
em técnica e sem que isso se pareça com as fanta-
siosas promessas “pacqueanas”, Serra sustenta com 
firmeza o seu pensamento em relação à Amazônia, 
numa claríssima evidência de sua preocupação com o 
desenvolvimento regional, mormente quando se sabe 
que o Norte é a parte mais pobre do Brasil.

Palavras de José Serra:

A Sudam vai se transformar numa mo-
derna agência de desenvolvimento regional 
também de recursos e competências ade-
quados para não apenas conceder incenti-
vos fiscais. Mas, sim, dotada de instrumentos 
que permitam pensar de forma estratégica a 
Amazônia.

Srªs e Srs. Senadores, fiz questão de registrar 
neste plenário os principais pontos da entrevista do 
pré-candidato José Serra, na Rede Amazônica de Te-
levisão, por um motivo principal: a autenticidade e os 
propósitos com que o digno tucano vai postular o voto 
dos brasileiros para governar o Brasil.

A naturalidade e a sinceridade com que expõe 
ao País o resumo de suas ideias deixam à mostra uma 
inequívoca demonstração de cidadania, atributo com 
que ele sempre pautou sua vida pública.

Dirigida ao povo da Amazônia, a entrevista prio-
riza aspectos com que ele vai nortear-se no seu Go-
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verno, de apoio intransigente àquela região, onde uma 
notável ideia, a Zona Franca, que nasceu a partir de 
um amazonense, Arthur Amorim, que era assessor 
de Roberto Campos, por sua vez Ministro do Plane-
jamento de Castello Branco. A partir daí, se construiu 
na Capital do Amazonas uma ideia que deu certo, 
com o surgimento ali do hoje invejável polo industrial 
de alta tecnologia.

Por ser a região estratégica por excelência do 
País, o seu desenvolvimento é do interesse de toda 
a nacionalidade. A Amazônia, repito, não é só dos 
amazonenses ou dos amazônidas. É dos brasileiros 
de todos os Estados.

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

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o 
Sr. Paulo Duque deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– É com prazer que assumo a Presidência desta ses-
são.

Acabamos de ouvir o Exmº Senador Arthur Vir-
gílio, do Amazonas. E, pela ordem de inscrição, pas-
so a palavra ao Exmº Senador Paulo Duque, do Rio 
de Janeiro.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, foi celebrada ontem, 
no Rio de Janeiro, numa das mais importantes igrejas 
do País, a Igreja da Candelária, uma missa ao meio-
dia, celebrada pelos cardeais, bispos e arcebispos que 
estão lotados no Rio de Janeiro, estão ou estavam de 
passagem pelo Rio de Janeiro.

Essa missa, cujo significado todos nós já sabe-
mos, quis fixar uma data da maior importância para 
a imprensa, para os políticos e para os brasileiros: a 
celebração em homenagem aos 119 anos – 119 anos! 
– da fundação do Jornal do Brasil.

Quem aqui já não lia no passado e não conti-
nua lendo no presente este grande jornal, o Jornal do 
Brasil, num momento tão especial em que os jornais 
estão diminuindo?

Agora mesmo, fiz um rápido apanhado dos jornais 
que conheci na minha mocidade, no tempo de estudan-
te, tempos de universitário no Rio de Janeiro; jornais 
que tiveram sua época e hoje desapareceram.

Por exemplo: O Paiz, um jornal importantíssimo, 
na Primeira República, foi empastelado, incendiado. 
Matou-se um grande jornal.

A Noite, um jornal disputado, fundado pelo Irineu 
Marinho – vejam V. Exªs, pai do Roberto Marinho, que 
depois fundou O Globo.

O Diário de Notícias, que foi um jornal da maior 
tradição. Eu diria que o Diário de Notícias era um jornal 
tipicamente da família brasileira classe média: não era 
caro, nem barato, mas acessível e totalmente indepen-
dente. Não existe mais, é um pena.

O jornal O Mundo, por exemplo. O Mundo. Foi um 
baiano de sucesso, Geraldo Rocha, quem o fundou. 
Enquanto existiu, era muito atuante esse jornal, no 
tempo de Getúlio ainda, no segundo Governo.

O Diário da Noite, a mesma coisa; era um jor-
nal que tinha uma das suas folhas na cor verde para, 
vamos dizer assim, se distinguir dos outros jornais. O 
Diário da Noite era um jornal também mais feito para 
o trabalhador.

A Tribuna da Imprensa lamentei muito não estar 
mais circulando. Foi fundada pelo maior tribuno par-
lamentar deste País que conheci, que foi o Sr. Carlos 
Lacerda, um grande Governador. Quando ele saiu do 
Correio da Manhã, que foi outro jornal também que dei-
xou de circular, fundou a Tribuna da Imprensa. Depois 
que ele morreu, passou o jornal para o jornalista Helio 
Fernandes. Esse jornal hoje também está desapareci-
do. Era um jornal desassombrado, um jornal violento, 
polêmico, tipicamente um jornal político, Senador Je-
fferson Praia, tipicamente.

Imagine que dificilmente se encontrava um anún-
cio no jornal Tribuna de Imprensa. Não tinha anúncio. 
Por quê? Seus proprietários nunca aceitaram colabo-
ração de ninguém, para não ficarem presos. E aí vem 
a pergunta: e como é que ele subsistia, já que não é 
brincadeira manter um jornal funcionando, um jornal 
bom, bem lido? Não só pela vendagem, como ainda 
pela contribuição de pessoas interessadas em que o 
jornal continuasse com a sua fiscalização do governo, 
com a sua independência total. Um grande jornal. É 
uma pena que tenha desaparecido.

O Folha Carioca também, um jornal antigo, inde-
pendente, que formou uma série enorme de jornalistas 
inteligentes e expressivos, não está mais aí. E outros 
eu poderia aqui dizer.

No Rio de Janeiro capital, no Rio de Janeiro ain-
da Guanabara, eu diria que pelo menos vinte jornais 
importantes não existem mais. Não existem mais. O 
Jornal dos Sports ainda permanece, mas com dificul-
dades.

O Jornal do Brasil tem uma tradição enorme.
Ele foi fundado há 119 anos, e essa data foi come-

morada ontem, exatamente ontem, com a presença de 
quem? De vários políticos, inclusive do Vice-Presidente 
da República, representando o Presidente Lula. Esteve 
lá o Vice-Presidente José de Alencar, e muito bem de 
saúde, muito bem posto, muito resistente, na fila, sendo 
muito cumprimentado. Ele lá, Vice-Presidente.
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Então, não é nada demais que, neste momento, 
eu, como carioca, sinta-me na obrigação primeira de 
cumprimentar o novo condutor desse grande jornal, 
que é um empresário de sucesso, muito inteligente, Sr. 
Pedro Grossi, almejando que o jornal volte a crescer, 
que volte a ser aquele jornal admirável, que marcou 
uma presença muito forte na história política do Brasil, 
há muitos anos, 119 anos. Não é brincadeira. Ontem 
mesmo, nós celebramos aí os 50 anos da transferên-
cia da Capital.

Durante muitos anos, o Jornal do Brasil comandou 
a opinião pública, sobretudo a classe média. Era um 
jornal com muito anúncio, muito anúncio, muito anún-
cio, que, aos poucos, foi-se transformando até que se 
tornou um órgão político igual, mais ou menos igual, 
da mesma tonalidade, vamos dizer assim, do Correio 
da Manhã, que, infelizmente, também desapareceu.

Então, eu quero, neste momento, em meu nome 
pessoal... Esteve ontem, lá, o Senador Marcelo Crivella, 
do Rio de Janeiro; esse campeão de votos que é o 
Senador Marcelo Crivella. Eu acho que ele, há pouco 
tempo, colocou na rua, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, 
1,5 milhão de pessoas, criando o maior tumulto, de re-
pente, chovendo. Quem consegue fazer isso hoje? Difí-
cil. É uma questão até sociológica explicar isso. Como 
se consegue botar, numa cidade movimentada como 
o Rio de Janeiro, 1,5 milhão de pessoas na rua, sem 
churrasco, sem macarronada, sem atração, sem artis-
ta, sem coisa alguma? Como se consegue isso? Que 
milagre é esse? - vamos chamar assim. Que milagre 
é este? Eu vou perguntar ao Senador Marcelo Crivella 
quando estiver aí: 1,5 milhão de pessoas numa tarde 
chuvosa; pior ainda, chovendo; quem consegue fazer 
isso hoje? Eu não sei. Por isso, quando me perguntam 
“como vai essa eleição lá no Rio?”, eu respondo “ora, 
eleição lá no Rio é sempre complicada”, lembrando-
me desse episódio. Na Zona Sul, 1,5 milhão de pesso-
as, e estava chovendo. A cidade parou, ninguém mais 
andava, porque havia quatro mil ônibus espalhados 
em Botafogo, Flamengo, Copacabana e por aí... Na 
Zona Sul, na Glória. De repente, imagine V. Exª, em 
sua cidade, Presidente, com quatro mil ônibus. É um 
negócio fantástico!

Eu gostaria de fazer o registro de um espetá-
culo exemplar que nos deu o Senado hoje. Aqui, há 
uma biblioteca espetacular. Uma das maiores do País, 
cerca de 300 mil exemplares, que não podem ficar só 
como biblioteca. Tem de ser um ambiente de cultura 
dinâmica, como foi hoje. Foi lançado no Senado, às 
18 horas, mais ou menos, esse livro, todo ele confec-
cionado pela equipe da Marinha de Guerra do Brasil. 
Ali estiveram presentes o Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto; o 

Contra-Almirante Francisco Carlos Ortiz de Holanda 
Chaves, o Capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico 
Simões Serafim, o Capitão-Tenente Marco Antonio 
Carvalho de Souza, a equipe editorial, as pessoas que 
organizaram. Estou falando nas pessoas, sem falar 
ainda no livro. Livro da maior importância, Presidente, 
da maior importância.

Você falou tanto no Amazonas hoje. Então, eu 
quero lhe dizer, Senador Jefferson Praia, que, distante 
mil quilômetros, em linha reta, do Estado do Rio Grande 
do Norte, nós temos o Brasil ali. É o arquipélago de São 
Pedro e São Paulo. Aqui, nós temos um Pedro, Pedro 
Simon; temos um Paulo, Paulo Duque. Pedro, Paulo... 
E esse livro narra o que é que se está fazendo, hoje e 
há alguns anos, naquele arquipélago de São Pedro e 
São Paulo, que foi descoberto acidentalmente no ano 
de 1511, por uma frota portuguesa composta de seis 
caravelas - naquela época, todo mundo era português; 
não havia brasileiro ainda, nascido no Brasil; e não ha-
via essa sopa hoje de energia eólica, energia nuclear. 
Pois bem, essa caravela, com destino à Índia, registrou 
o seu primeiro naufrágio e combateu no arquipélago, 
que lá estava mais ou menos escondido e depois foi 
chamado de São Pedro e São Paulo.

Eu soube hoje que esse arquipélago serve, há 
coisa de dez anos, de pesquisa científica, primeira esta-
ção científica, onde há um farol para evitar exatamente 
os acidentes com navios, porque esse arquipélago é 
composto de sete ilhas a mil quilômetros de distância 
e pertence ao Brasil. Olhe que conquista notável! Eu 
fiquei preocupado, porque imaginem se, de repente, 
disserem: “Olhe, foi descoberto petróleo lá, no arqui-
pélago de São Pedro e São Paulo”. Olhe só que coisa 
estranha e que coisa atrativa: o Brasil tem sido objeto 
de cobiça há muitos anos, durante a colonização por-
tuguesa, e até agora, em plena República!

Imagine, Presidente, imagine, Senador Jeffer-
son Praia, que houve uma fase em que se criou, em 
que se pretendeu criar no País um negócio que se 
chama de Hileia Amazônica. Hileia amazônica! “Não, 
o Amazonas é de todo o mundo, a Amazônia não é 
do Brasil, não; é de todo o mundo e tal, porque é um 
pulmão formidável.”

Que é um pulmão notável aceitamos, mas é do 
Brasil, apesar das tentativas...

As Guianas Francesa, Inglesa e Holandesa não 
nasceram ali por acaso. Foram piratas que conquista-
ram aquela região. Felizmente foi apenas um pedaci-
nho, mas poderia ter sido muito maior. Eu já li aqui, na 
presença do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de 
oficiais, um livro de pesquisa de um oficial do Exército 
brasileiro, que conseguiu localizar 350 fortins, fortes e 
fortificações em todo o País. Era o estrangeiro que vi-

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL708



16610 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

nha, tentava entrar, fazia o fortim, o forte ou a fortaleza 
até e depois era expulso. Mas o Brasil é sempre vítima 
de cobiça. Essa Hileia Amazônica, pelo planejamen-
to da época, nos idos de 1950, Senador – V. Exª não 
era nascido ainda –, mas, nessa época, já se queria 
pegar toda aquela região e colocar sob administração 
da Unesco, onde teriam representantes da Inglaterra, 
da França, dos Estados Unidos, de todo o mundo, até 
mesmo do Brasil, tinha uma representante que che-
gou a ser cogitada. Com todo o respeito, a Professora 
Heloísa Torres, seria a representante do Brasil. Mas 
os nacionalistas da época, Sr. Presidente, os lidera-
dos – eu tenho que fazer aqui até uma justiça pelas 
forças da esquerda um pouco, mas sobretudo pelo ex-
Presidente, Arthur Bernardes, que naquela época era 
deputado, foi Presidente do Brasil, de 22 a 26, porque 
era Deputado Federal. Eles se levantaram, se uniram, 
fizeram uma campanha no Rio muito grande, no Clube 
Militar, no Clube Naval e o Congresso Brasileiro atendeu 
a esses anseios nacionalistas e a acabou com essa 
ideia. Acabou na prática, mas muitos sonham ainda 
em conquistar uma fatiazinha da Região Amazônica. 
Nós sabemos disso e V. Exª, Senador Jefferson Praia, 
mais do que ninguém. 

Então, é de justiça fazer esse anúncio, esse livro 
é importante, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo 
é uma coisa importante pelas pesquisas científicas que 
ali se realizam, a Marinha quase toda ela esteve aqui 
na biblioteca distribuindo esse livro, este ano come-
morando, prestigiando, consequentemente, o Senado 
Federal. O que deve ser sempre prestigiado, tem que 
ser prestigiado. Pena que o Senador Mão Santa não 
esteja aqui vendo. Ele diz que somos os pais da Pátria. 
É possível. Quem sabe lá? É possível. Olhem a Marinha 
aqui dentro, amigavelmente, culturalmente, aqui dentro, 
na Biblioteca, para mostrar aos Senadores do Brasil 
que, a mil quilômetros do Rio Grande do Norte, existe 
um arquipélago com sete ilhas e que essas ilhas são 
do Brasil. Estão sendo feitas pesquisas, pesquisas e 
pesquisas. Aqui, eles trouxeram os resultados das pes-
quisas. Muitos dos senhores não puderam comparecer 
lá – tenho certeza –, mas o livro estará na Biblioteca, 
para onde os interessados poderão se dirigir. Vale a 
pena. Foi uma boa confraternização.

Por último, Sr. Presidente, por uma questão até de 
justiça, são vinte e uma horas e pouco e os funcionários 
todos estão funcionando aqui, estão trabalhando, não 
estão vadiando, não estão jogando bolinha de gude. 
Eles estão trabalhando e merecem o nosso reconheci-
mento. Daqui a pouco, é 1º de maio, Sr. Presidente. É 
1º de maio! Os Senadores aguardam, com uma certa 
ansiedade, que a Mesa Diretora, com a sua diretriz, 
com a sua inteligência, com a sua cultura, com a sua 

sensibilidade política, afinal, reconheça que eles até 
fazem vigília, sem ser obrigatório a fazer vigília mas 
fazem, e que precisam ter o reconhecimento disso. O 
mínimo que se faz, o mínimo que eu peço, o mínimo 
que eu lembro e todos os Senhores lembram é que, 
no mínimo, deem o reajuste de 1º de maio, porque há 
muitos e muitos anos esses funcionários são 100% 
capacitados, a grande maioria por concurso público e 
merecem ser olhados com a consideração devida.

Sei que há outros oradores inscritos, motivo pelo 
qual despeço-me hoje às 21 horas, esperando, reafir-
mo, que a Mesa Diretora lembre-se, em 1º de maio, 
de seus dedicados funcionários.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acyr Gurgacz. PDT – RO) 

– Muito bem, Senador Paulo Duque, meus cumpri-
mentos pelo pronunciamento com relação aos nossos 
servidores, à Marinha e, principalmente, a sua home-
nagem ao Jornal do Brasil, que, realmente, teve uma 
influência muito importante na vida política brasileira 
e na vida comercial também.

Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao Exmº 
Senador Flávio Arns, do Paraná.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agrade-
ço, Sr. Presidente.

Eu gostaria só de trazer à consideração do Se-
nado um registro, agradecendo a deferência de V. Exª 
e parabenizando-o, porque, afinal, V. Exª é do Paraná 
também, de Cascavel, se bem que está representan-
do o Estado de Rondônia, mas as suas raízes estão 
no nosso Estado, o que é muito bom também para o 
Paraná. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Muito obrigado, Senador Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Em pri-
meiro lugar, eu gostaria de destacar o trabalho de 
uma das Apaes – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – do nosso Estado, em um Município 
próximo de Cascavel, que é a Apae de Quedas do 
Iguaçu, que, neste ano, também está comemorando 
o 25º aniversário.

Quedas do Iguaçu é um Município paranaense, 
considerado sudoeste, no caminho do oeste, que tem 
em sua Apae um modelo de atenção para com a pes-
soa com deficiência intelectual.

A Apae de Quedas do Iguaçu foi fundada em 13 
de abril de 1985 e atende, atualmente, a 175 crianças, 
jovens e adultos com deficiência intelectual, alguns 
deles vindos do Município vizinho de Espigão Alto do 
Iguaçu, que não possui uma Apae.

Dentre os serviços prestados à sociedade, a 
Apae oferece ensino especial aos seus alunos, ensino 
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profissionalizante, com oficinas de marcenaria, panifi-
cação, além de oficinas terapêuticas e educação para 
jovens e adultos.

Realizando um significativo trabalho, a Apae de 
Quedas do Iguaçu possui equipe multidisciplinar, qualifi-
cada em assistência social, fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, psiquiatria e terapia ocupacional.

Considerando que uma Apae representa signi-
ficativa conquista de cidadania para toda a socieda-
de, entendo que o aniversário da Apae de Quedas do 
Iguaçu deve ser comemorada com alegria, sendo esse 
reconhecimento oficial do Senado Federal, razão de 
incentivo e apoio ao Movimento Apaeano Brasileiro.

Por isso, estou requerendo, Sr. Presidente, que 
o Senado emita voto de felicitação à Apae de Quedas 
do Iguaçu.

Lembro o porquê da Apae de Quedas do Igua-
çu, um Município pequeno no sudoeste do Paraná, 
relativamente perto de Cascavel. Nesse Município, 
toda pessoa e toda família que tenha um filho com 
deficiência, com necessidade mais acentuada de de-
senvolvimento, encontra tudo o que o filho ou a filha 
precisar, no decorrer de toda a caminhada pela vida, 
no próprio Município. É isso que é interessante. Não é 
necessário ir para Cascavel, Curitiba, Londrina ou outro 
Município para receber um atendimento, por exemplo, 
de fisioterapia, fonoaudiologia e psiquiatria se esse for 
o caso; ou fazer uma avaliação, ter alternativas de tra-
balho e educação. Mas a família encontra tudo aquilo 
que o filho ou a filha precisar no Município de Quedas 
de Iguaçu, relativamente pequeno, comparado com 
outros Municípios.

E atende-se no Município próximo, que é Espigão 
Alto de Iguaçu, onde também tem de ter seu atendi-
mento. Porque não é possível uma criança ter de ir para 
outro Município a fim de receber atendimento.

Mas este é o ideal que se busca: termos atendi-
mento em todos os Municípios do Brasil. Se uma fa-
mília tiver um filho ou uma filha que precise de algum 
atendimento mais específico, mais especializado, seja 
na área da deficiência intelectual, do autismo, da parali-
sia cerebral, do distúrbio de conduta, surdez, cegueira, 
enfim, o que for, o que for necessário para que essa 
criança, jovem, adulto, idoso, em toda a caminhada 
pela vida, seja melhor atendido, que esse atendimento 
aconteça no próprio Município.

Estou fazendo este voto de louvor e esta discus-
são porque o Movimento Apaeano existe no Brasil há 
56 anos. É mais de meio século de luta, de trabalho, 
de esforços de pais, de amigos, de famílias de pes-
soas com deficiência. Os auto-defensores, os auto-
advogados, como são chamados, em 56 anos, es-
tão presentes em 2060 Municípios brasileiros. Como 

acontece com essa Apae de Quedas do Iguaçu, que 
atende um Município próximo, acontece isso em todos 
os Municípios do Brasil. Então o Movimento Apaeano 
praticamente tem repercussão em quase todos os 
Municípios do Brasil.

E o Movimento Apaeano se soma ao movimento 
das Pestalozzis, ao movimento de pessoas surdas, de 
pessoas cegas, de pessoas com autismo, que querem 
trabalhar por cidadania, por direitos, por oportunidades. 
E esse é o grande desafio.

O segundo aspecto que quero destacar é que no 
dia de amanhã vamos fazer uma audiência pública na 
Subcomissão Permanente para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência, que é uma Subcomissão da Comis-
são de Assuntos Sociais aqui, do Senado Federal, 
sobre justamente um tema que também aflige muitas 
pessoas com deficiência no Brasil, que é o tema do 
Benefício da Prestação Continuada, BPC, conhecido 
popularmente como salário mínimo da pessoa com 
deficiência.

Há diversas dificuldades em relação ao BPC, que 
é um benefício constitucional muito bom, da Constitui-
ção de 1988. Esse BPC foi regulamentado no Gover-
no do Ex-Presidente Itamar Franco e veio, assim, se 
aperfeiçoando no decorrer dos anos.

Qual é o problema do BPC ainda hoje em dia? 
O critério da renda, um dos problemas. É o critério 
de miserabilidade, eu digo. A pessoa precisa ter uma 
renda per capita na família não superior a um quarto 
do salário mínimo. Então, uma família com quatro pes-
soas que tem um filho com deficiência, se ela ganhar 
mais do que um salário mínimo, ela não tem direito 
ao salário mínimo. Ou ainda uma outra situação: se a 
família tiver dois filhos com deficiência, o primeiro filho 
terá direito ao BPC e o segundo filho não terá o direito, 
porque o benefício passa a constituir renda, quando, 
na verdade, é um benefício assistencial, e não renda. 
Enfim, há várias dificuldades. Ou quando uma família 
tem um filho com uma deficiência bem acentuada, por 
exemplo, com 20 anos de idade, que não ande, que 
use fraldas ainda, as necessidades desse filho ou filha 
são muito acentuadas e precisaria de um atendimen-
to especial também e de uma consideração especial. 
Apesar disso, porém, os critérios são os mesmos.

No Estatuto da Pessoa com Deficiência, apro-
vado aqui no Senado Federal, o qual tive a honra de 
relatar – o projeto é de autoria do Senador Paulo Paim 
–, todas essas mudanças já foram concretizadas e 
aprovadas, e o Estatuto agora está lá na Câmara dos 
Deputados.

Ao mesmo tempo – e vai ser discutido amanhã 
–, a pessoa começa a trabalhar e perde o BPC, o Be-
nefício da Prestação Continuada, o salário mínimo. E 
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se perde o vínculo de emprego por qualquer razão – e 
isso acontece muito –, ela tem dificuldades de retor-
nar o BPC.

Há três anos, o Presidente da República enca-
minhou um decreto, dizendo: olha, se a pessoa perder 
o emprego, ela pode retornar ao BPC, inclusive numa 
política para que houvesse um incentivo à regularização, 
à formalização do emprego da pessoa com deficiên-
cia. Porém, decorridos três anos da edição do decreto, 
ainda não se sabe exatamente como isso acontece, o 
que causa uma insegurança muito grande no meio das 
pessoas com deficiência. Se a pessoa com deficiência 
começa a trabalhar, perde o BPC, trabalha um tempo e 
perde o emprego, não volta a receber o benefício.

Então, como esse decreto pode se tornar realida-
de, apesar de já ter transcorrido um prazo de três anos 
para que este assunto fosse encaminhado? Então, é 
um problema sério.

Nesse sentido, o Ministério da Previdência, o 
Ministério do Trabalho e também o Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome vão estar no 
Senado Federal, amanhã, às 14 horas, para debater 
esse assunto. Então, o assunto BPC deve ser apro-
fundado e soluções devem ser buscadas para aten-
der não só nesse aspecto, mas naqueles outros que 
mencionei.

A família que tenha dois filhos, três filhos com de-
ficiência, ter um critério diferenciado, se o filho ou filha 
tiver uma necessidade muito acentuada de desenvol-
vimento, a lei precisa ser aprimorada também.

Mas, enfim, pelo menos um aspecto no dia de 
amanhã vai ser debatido, que é o aspecto justamente 
desta sincronia entre a percepção do BPC e, também, 
a questão de se ter o vínculo ou não do trabalho e, 
quando se perde o vínculo, voltar a ter o benefício da 
prestação continuada, que é o conhecido como salá-
rio mínimo.

E o terceiro e último aspecto, Sr. Presidente, que 
eu gostaria de destacar é que ainda neste mês de abril 
tive ocasião de estar em São Paulo, participando da 7ª 
Reatech, que é a 7ª Feira Internacional de Tecnologias 
em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade.

É um evento dos mais importantes, no qual se 
mostra a tecnologia, a ciência transformada em tecno-
logia à disposição das necessidades da pessoa com 
deficiência. Por exemplo: órteses eletrônicas, cadeiras 
de rodas com motor, cadeiras de rodas manuais de fi-
bra de carvão ultraleve, dispositivos para sinalização 
de espaços públicos, elevadores, plataformas eleva-
tórias, equipamentos apropriados para engenharia 
urbana, enfim, um conjunto de equipamentos impor-
tantes para a inclusão da pessoa com deficiência no 
contexto em que ela vive.

Por exemplo, para uma pessoa em cadeira de ro-
das, para uma pessoa paraplégica, tetraplégica, com 
sequela de paralisia infantil, de poliomielite, o que vai 
significar-lhe a independência, em muitos aspectos, 
é a cadeira de rodas motorizada. E uma cadeira de 
rodas motorizada que signifique a possibilidade de 
trabalhar, de se locomover – inclusive o Senado já 
tem cadeiras de rodas motorizadas à disposição dos 
visitantes que vêm visitar a Casa –, uma cadeira des-
sa natureza custa em torno de R$5 mil. Porém, são 
R$5 mil que significam a independência da pessoa: a 
possibilidade de trabalhar, de se deslocar, de fazer as 
coisas que são importantes, de ir para a cidade, de 
ficar independente. Cadeira de rodas motorizada é a 
independência da pessoa.

Portanto nós precisamos – e já existem projetos 
em tramitação dentro do Senado Federal – isentar esse 
tipo de equipamento e outros de todos e quaisquer 
impostos para baratear esse equipamento. Pensar em 
linhas de financiamento com subsídios de fato, porque 
aí é uma questão de cidadania, de subsídio a favor da 
pessoa com deficiência, para que ela adquira o equi-
pamento e esse equipamento possa propiciar mais 
chances de participação, e nos debruçarmos sobre uma 
possibilidade de barateamento desse equipamento. 

Então, nesse sentido, Sr. Presidente, eu diria que 
a Feira Reatech mostrou novamente para o Brasil, 
essa sétima versão da Feira, muitas possibilidades que 
fazem com que as pessoas com deficiência tenham 
mais oportunidade de participar de todo o contexto 
em que vivem. 

Eu, inclusive, diria que a própria cadeira de rodas 
sem motor, normal, de liga leve e manobra mais ágil, 
também demanda, da parte da pessoa, um gasto de 
cerca de R$3 mil. Então, quanto ao equipamento, nós 
temos que avançar mais nessa área, não só de ter a 
tecnologia, que já é um avanço interessante e impor-
tante, mas de tornar essa tecnologia acessível para 
a pessoa, para a sua família, para que a pessoa com 
deficiência possa ter uma possibilidade de participação 
mais efetiva no contexto em que vive. 

Sr. Presidente, eu gostaria de destacar o belo tra-
balho que as Apaes fazem coirmãs em todo o Brasil. 
Num município pequeno, todas as pessoas que têm 
uma dificuldade mais acentuada podem ser atendidas 
no próprio Município, sejam criança, jovem, adulto, 
idoso. 

Amanhã, será feito um debate na Comissão de 
Assuntos Sociais sobre o BPC, Benefício da Prestação 
Continuada, e os avanços da tecnologia em termos do 
grande evento que já aconteceu na sua 7ª versão, que 
é a feira internacional Reatech. Parabenizo a todos 
também pela bela organização, um exemplo, uma re-
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ferência em termos de se divulgarem os avanços que 
acontecem nesta área da tecnologia em nosso País. 

Quero dizer, inclusive, que, lá em São Paulo, ob-
servei um agradecimento muito grande das pessoas 
com deficiência e, particularmente, dos movimentos 
organizados ao Governo do Estado de São Paulo, ao 
ex-Governador José Serra, ao atual Governador Alberto 
Goldman, Vice-Governador de José Serra, que estava 
na abertura da feira, mostrando avanços significativos 
no sentido de que a pessoa que vai buscar um equi-
pamento, já faz a consulta, já tem a orientação, já ga-
nha o equipamento, em muitas situações, no próprio 
momento da consulta também.

Tecnologia e orçamento colocados à disposição, 
inclusive, fazendo-se adequações e adaptações nas 
praias, para que as pessoas com deficiência possam 
lá chegar e se beneficiar também do mergulho no mar, 
do que for necessário, da infraestrutura para que pos-
sam participar, inclusive como turistas, dentro daquilo 
que a sociedade pode prover a elas.

Então, nesse sentido é um avanço importante, e 
o ex-Governador e pré-candidato José Serra, no dia de 
hoje, também mencionou que quer transformar a área 
da pessoa com deficiência em um ministério. 

Temos de nos lembrar que são 25 milhões de bra-
sileiros, de acordo com o IBGE, quase indo para os 30 
milhões, em todas as faixas etárias, que apresentam 
algum tipo de deficiência: física, mental, auditiva, visual, 
autismo, de conduta, múltiplas, surdez, cegueira. São 
de 25 milhões a 30 milhões de pessoas no Brasil. En-
tão, se nós dissermos que cada uma dessas pessoas 
vive com pai, mãe, irmão, ou seja, um grupo familiar 
de 4 pessoas, são 100 a 120 milhões de pessoas no 
Brasil que têm interesse direto no encaminhamento da 
situação, das alternativas e das possibilidades para a 
pessoa com deficiência. 

Eu, inclusive, sempre ressalto que me incluo nes-
se grupo, porque tenho um filho que precisa de mate-
rial especial, de tecnologia; um filho com problemas de 
saúde, que também possui uma deficiência e que, por 
causa disso, precisa receber, como todos os demais 
25 a 30 milhões, o apoio que for necessário.

Então, é algo importante. Essa 7ª Reatech foi in-
teressante, pois a tecnologia precisa chegar mais rapi-
damente, com orçamento, com políticas públicas bem 
definidas, a essa parcela significativa de brasileiros.

Até V. Exª, não sei se entendi bem, mas V. Exª 
tinha pedido um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Exato. Se V. Exª me permite.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Claro.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Quando V. Exª fala da boa qualidade da Apae de 

Quedas do Iguaçu, eu me sinto na obrigação de falar 
nas Apaes de Rondônia, que também têm um traba-
lho fantástico, principalmente a Apae de Ji-Paraná, 
comandada pela D. Madalena. É uma Apae exemplar 
para nós do Estado de Rondônia, e o sucesso se deve 
à união da sociedade. A sociedade se une em torno 
da Apae e faz lá um trabalho maravilhoso. É evidente 
que sempre falta alguma coisa, sempre falta algo para 
se fazer, mas o trabalho daquelas pessoas da Apae, 
o trabalho da sociedade ji-paranaense em torno de 
promover uma atenção especial aos apaeanos é fan-
tástico, e não poderia deixar de falar dessas pessoas 
e das Apaes do meu Estado, especificamente a de 
Ji-Paraná, que é comandada pela D. Madalena e por 
toda uma equipe da sociedade ji-paranaense.

O SR. FLAVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente Senador Acir Gurgacz, eu conheço D. Madalena 
pessoalmente. O marido dela, já falecido, foi coorde-
nador das Apaes de Rondônia, promotor público. Eles 
fizeram um trabalho, e ela continua fazendo um trabalho 
bonito, bom, importante no Estado de Rondônia. 

Eu citei Quedas do Iguaçu só para lembrar que 
um Município pequeno que tem parceria com a educa-
ção, com a saúde, com o trabalho é uma escola. Faz 
atendimento integral para o cidadão com deficiência, 
porque tem educação infantil, ensino fundamental, 
educação de jovens e adultos, quando for o caso, 
educação para o trabalho, fisioterapia, fonoaudiologia, 
apoio para a família.

Uma das coisas fundamentais com as quais as 
famílias se preocupam muito hoje em dia, principal-
mente aquelas que têm um filho ou uma filha com uma 
dificuldade mais acentuada, é justamente o processo 
de envelhecimento. Quem é que vai cuidar do filho ou 
da filha quando o pai ou a mãe morrerem? Por isso 
que todo o mundo, no Brasil, já discute o que fazer. 
Ter uma política bem definida para se ter, por exemplo, 
entre outras alternativas, casas-lares que possam aten-
der com qualidade, pequenas, bem organizadas, com 
pouca gente, mas bem estruturadas para atender com 
qualidade filhos e filhas de famílias cujos pais morrem 
ou que estão desestruturados ou que têm algum tipo 
de problema.

Mas eu quero, inclusive por suas palavras, man-
dar o abraço também a D. Madalena e a todos de Ji-
Paraná e de todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de 
ser Presidente Nacional das Apaes, durante alguns 
anos atrás, e contribuir. Por isso, eu conheço as pes-
soas do Brasil também.

Quero agradecer a oportunidade, Sr. Presidente, 
e pedir que o requerimento com voto de felicitações 
à Apae de Quedas do Iguaçu seja enviado à Apae e 
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que o pronunciamento sobre o grande evento da 7ª 
Reatech de São Paulo seja dado como lido.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS.

O SR. FLAVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores,

Acessibilidade e cidadania da Pessoa com  
Deficiência

Pronunciamento realizado pelo Se-
nador Flávio Arns no Plenário do Senado 
Federal, no dia 27 de abril de 2010.

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Se-
nhores Senadores;

Vivemos no Brasil um momento de acentua-
da conscientização acerca da necessidade de que a 
Pessoa com Deficiência deva participar em todos os 
contextos da vida em sociedade. São eles brasileiros 
e brasileiras que têm muito a contribuir, e que dese-
jam dar de si o seu melhor. Consistente com esse 
entendimento, afirmo que nos dias de hoje já existem 
metodologias, tecnologias, e práticas terapêuticas 
capazes de traduzir essa conscientização em uma 
realidade ampla.

Digo isso, Senhor Presidente, pois essa é a im-
pressão que tive ao visitar a 7ª Feira Internacional de 
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 
(REATECH), acontecida em São Paulo, neste mês.

No salão de exposição do Evento, pôde-se en-
contrar tudo aquilo de que a pessoa com deficiência 
necessita para ter mobilidade com autonomia, e des-
frutar do direito de ir e vir, previsto na Constituição Fe-
deral, mas que, infelizmente, é ainda uma expectativa 
para muitos.

Há órteses as mais modernas, eletrônicas algu-
mas delas; cadeiras de rodas com motor; cadeiras de 
rodas manuais de fibra de carbono ultraleve; disposi-
tivos modernos para a sinalização dos espaços públi-
cos; elevadores; plataformas elevatórias; equipamentos 
apropriados à engenharia urbana. Enfim, existe tanta 
coisa já criada, que fica-se com a impressão equivo-
cada de que tudo isso está ao alcance das pessoas 
que necessitam desses apoios, especialmente as 
mais carentes.

Menciono, como exemplo disso, a cadeira de ro-
das motorizada, oferecida pelo mercado em diversos 
modelos. Com a melhoria da acessibilidade urbana, 
cada vez aumenta mais o trajeto que é acessível a 
pessoa em cadeira de rodas nas nossas cidades. Isso 
é muito bom, pois a pessoa passa a ser capaz de cir-
cular com autonomia, percorrendo distâncias maiores, 

sem obstáculos intransponíveis. Ocorre que dessa 
facilidade surge a necessidade da cadeira de rodas 
motorizada, uma vez que tornam-se longos os trajetos 
a serem vencidos. A solução de um problema grave, 
nesse caso, acabou por criar nova necessidade.

Ao ver o preço dessas cadeiras com motor, a 
partir de 5 mil reais, fico com a impressão de que boa 
parcela das pessoas com deficiência não tem acesso 
a esse recurso que é, penso, de primeira necessidade. 
Tive a oportunidade de conversar com pessoas na feira 
sobre esses preços. Todos com quem estive falando 
foram unânimes em afirmar que se trata de um valor 
muito além das possibilidades.

Isso me faz pensar, senhor Presidente, que ne-
cessitamos nos concentrar numa dificuldade que é de 
muitos. Precisamos de meios que garantam o acesso 
de todos a essas tecnologias. É indigno da república 
brasileira que apenas as pessoas com posses possam 
desfrutar de direito de cidadania tão elementar, que é o 
de circular livremente pelos espaços públicos. A própria 
cadeira de rodas sem motor, de liga leve e de manobra 
mais ágil, não sai por menos de 3 mil reais.

Tramitam no Senado Projetos de Lei que visam 
favorecer o acesso de todos a esses equipamentos. Cito 
o PLS nº 277, de 2009, de minha autoria, que concede 
isenção do Imposto de Importação e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidentes na aquisição de 
cadeira de rodas, inclusive as motorizadas, reduzindo 
a zero as alíquotas da Contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição Social 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
incidentes na importação e na venda no mercado inter-
no desse produto, e cria incentivo para as instituições 
financeiras oferecerem linhas de crédito especiais para 
sua aquisição.

A Matéria, que já tem o relatório favorável do 
Senador Magno Malta, aguarda por ser votada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), de onde seguirá para a Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

São incontáveis os projetos dessa natureza no 
Senado, que real diferença farão nas vidas dos brasi-
leiros com deficiência. Chego a pensar, Senhor Pre-
sidente, o quão importante seria se, em reunião de 
líderes desta Casa, fosse deliberado que os projetos 
afetos aos brasileiros com algum tipo de deficiência 
tivessem preferência, passando a tramitar de forma 
mais acelerada. Esse seria um relevante serviço que 
prestaríamos ao Brasil.

Foram muitos, Senhoras Senadoras e Senhores 
Senadores, os contatos feitos na Reatech. Estive com 
parlamentares brasileiros com deficiência, dentre os quais 
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o Vereador André Bandeira, de Piracicaba e a Vereadora 
Mara Gabrilli, de São Paulo, que são lideranças munici-
pais modernas, participativas, que honram seus mandatos 
com o trabalho parlamentar que desempenham.

Foi gratificante, Senhor Presidente, estar presen-
te na 7ª Feira Internacional de Tecnologias em Rea-
bilitação, Inclusão e Acessibilidade, que anualmente 
acontece em São Paulo. Retorno de São Paulo com a 
certeza de que temos muito trabalho pela frente. São 
necessidades prementes, de brasileiros que confiam 
em nossa capacidade de prover-lhes com políticas 
públicas consistentes para a área.

Esse é o desafio que temos a enfrentar.
Muito obrigado. – Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) – 

Pois não. V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 407, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 104, I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal que, sobre o projeto de 
Lei do Senado nº 265, de 2009, seja ouvida também 
a Comissão de Serviços de Infraestrutura.

Justificação

O PLS nº 265, de 2009, dispõe sobre a nome-
ação e mandato dos Procuradores-Gerais das Agên-
cias Reguladoras, tema este dentro do escopo das 
atribuições regimentais da Comissão de Serviços de 
Infraestrutura. – Senador Fernando Collor

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia posteriormente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 408, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação con-
junta do Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2004, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2008, por versarem 
sobre o mesmo assunto. – Senador Romero Jucá.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 409, DE 2010

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do Senado 

Federal, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 
110, de 2006, dos demais projetos que tramitam em conjun-
to, PL 204, de 2005, PLS 327, de 2007, PLS 199, de 2004, 
e PLS 307, de 2005. – Senador Romero Jucá.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
encaminhados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 410, DE 2010

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 480, de 2003, que “Regulamenta 
o exercício profissional de acupuntura, autoriza a cria-
ção do Conselho Federal de Acupuntura, e dá outras 
providências”, seja apreciado, também, pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, além da 
comissão constante do despacho inicial. – Senador 
Renato Casagrande.

REQUERIMENTO Nº 411, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 258 do RISF, a tra-
mitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 
15, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado nº 691, 
de 2007, por versarem sobre a mesma matéria. – Se-
nador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– Os requerimentos que acabam de ser lido serão in-
cluídos em Ordem do Dia posteriormente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 412, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Inter-
no, ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais desta 
Casa, voto de aplauso em homenagem aos 95 anos da As-
sociação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF).

Requeiro ainda que o Voto de Aplauso seja levado ao 
conhecimento da Presidência da referida associação.

Justificação

A Associação Comercial e Industrial de Floria-
nópolis (ACIF) comemora seus 95 anos no dia 13 de 
maio de 2010. Fundada em 1915 pelos principais em-
preendedores de Florianópolis, a ACIF é composta por 
2.300 associados e se transformou em uma das mais 
importantes e atuantes associações empresariais do 
Estado de Santa Catarina.

Recordo que a ACIF teve participação fundamen-
tal na construção da primeira ligação Ilha-Continente 
(Ponte Hercílio Luz), das BR–101 e 282, do Terminal 
do Aeroporto e, mais recentemente, de projetos como 
o Sapiens Park e o novo Jardim Botânico.

A ACIF sempre teve entre suas prioridades não 
só o apoio às atividades empresariais, mas também a 
melhoria da qualidade de vida em Santa Catarina.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-
dor Raimundo Colombo.
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REQUERIMENTO Nº 413, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado 
Federal emita Voto de Pesar à família de Nice Braga, 
ex-primeira dama do Paraná, falecida no dia de ontem, 
aos 82 anos em Curitiba. Natural de Guarapuava, Nice 
Braga era viúva de uma das mais expressivas lideran-
ças políticas paranaenses, o ex-prefeito, ex-deputado 
federal, ex-senador, ex-governador e ex-ministro Ney 
Braga, tendo realizado com dedicação e amor uma 
significativa obra benemérita. Dentre as relevantes 
realizações de Ney Braga, destaco a criação do Pro-
grama do Voluntariado Paranaense (PROVOPAR), 
vinculado à Secretaria da Saúde e Bem-Estar Social, 
que teve em Nice Braga a sua primeira Presidenta. À 
frente do Provopar, Nice Braga abraçou a missão de 
treinar, mobilizar e apoiar voluntários que atuariam em 
áreas sociais, articulando-se com as primeiras damas 

paranaenses, de forma que fosse montada uma forte 
estrutura de voluntariado a nível municipal, que nos 
dias de hoje realiza o atendimento efetivo de nossos 
cidadãos. Nice Braga deixou, com seu trabalho coe-
rente e focado nas necessidades populares, um legado 
de dedicação e compromisso com as causas sociais 
brasileiras. Foi ela homenageada, em vida, por esco-
las paranaenses, que levam hoje o seu nome. É justo 
que o Senado Federal preste a presente homenagem 
póstuma a essa grande brasileira.

Plenário do Senado, 27 de abril de 2010. – Se-
nador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) – 
A Presidência encaminhará os votos solicitados

Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– O requerimento lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 415, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado 
Federal emita Voto de Felicitação à APAE de Quedas 
do Iguaçu – PR, pelo transcurso do vigésimo quinto 
aniversário da Instituição. Quedas do Iguaçu é um 
município do sudoeste paranaense, que tem em sua 
APAE um modelo de atenção para com a pessoa com 
deficiência intelectual. Fundada a 13 de abril, de 1985, 
a APAE de Quedas do Iguaçu atende atualmente a 175 
crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, 
alguns deles vindos do município vizinho de Espigão 
Alto do Iguaçu, que não possui APAE.

Dentre os serviços prestados à sociedade, a 
APAE oferece ensino especial aos seus alunos; en-
sino profissionalizante, com oficinas de marcenária, 
panificação, além de oficinas terapêuticas e educa-
ção para jovens e adultos. Realizando um significativo 
trabalho, a APAE de Quedas do Iguaçu possui equi-
pe multidisciplinar qualificada em assistência social, 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria e 
terapia ocupacional.

Considerando que uma APAE representa signifi-
cativa conquista de cidadania para toda a sociedade, 
entendo  que o aniversário da APAE de Quedas do 
Iguaçu deve ser comemorado com alegria, sendo este 
reconhecimento oficial do Senado Federal razão de 
incentivo e apoio ao Movimento APAEANO brasileiro.

Plenário do Senado, 27 de abril de 2010. - Se-
nador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2010

Requeiro, nos termos regimentais, que o PLS nº 
368, de 2009, que regula o exercício da profissão de 
Historiador, e dá outras providências, seja encaminha-
do à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para 
que esta se pronuncie sobre o Projeto.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-
dor Flávio Arns.

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso I, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro que o PLS nº 368 
de 2009, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo em vista a 
sua competência nos termos do Art. 101, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2010. – Sena-
dor Flexa Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– Os requerimentos que acabam de ser lido serão in-
cluídos em Ordem do Dia posteriormente.:

Sobre a mesa projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT - RO) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:

- Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2007, de autoria 
do Senador Antonio Carlos Valadares, que altera 
o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, para acres-
centar a conversão consensual da separação 
em divórcio por via administrativa; 

- Projeto de Lei do Senado nº 644, de 2007, de au-
toria do Senador Marconi Perillo, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Universidade Federal 
do Nordeste de Goiás (UFNEG), com sede no 
município de Formosa, no Estado de Goiás; 

- Projeto de Lei do Senado nº 178, de 2008, de au-
toria do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de servi-
ços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, para regular a 
interrupção da prestação de serviço público por 
inadimplência e inscrição de usuário inadimplente 
em cadastro público de devedores; 

- Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2009, de autoria 
do Senador Efraim Morais, que autoriza o Poder 
Executivo a criar campus do Instituto Federal da 
Paraíba no Município de Santa Luzia; 

- Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2009, de au-
toria do Senador Valdir Raupp, que altera o art. 
195 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à proprie-
dade industrial, para agravar a pena e prever a 
aplicação privilegiada da pena de prestação pecu-
niária, em caso de substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos;

- Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2009, de au-
toria do Senador Efraim Morais, que autoriza o 
Poder Executivo a criar campi do Instituto Fede-
ral da Paraíba, nos Municípios de Boqueirão e 
Itaporanga; 

- Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2009, de au-
toria do Senador Inácio Arruda, que autoriza o 
Poder Executivo a criar campus do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
no Município de Pacajus;

- Projeto de Lei do Senado nº 334, de 2009, de au-
toria do Senador Cícero Lucena, que autoriza 

o Poder Executivo a criar campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, no Município de Santa Rita;

- Projeto de Lei do Senado nº 370, de 2009, de auto-
ria do Senador Lobão Filho, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal do Cen-
tro-Norte Maranhense, com sede no Município 
de Santa Inês, Estado do Maranhão; e

- Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2009, de au-
toria do Senador Eduardo Azeredo, que inclui o 
nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos 
que foram ungidos pela Nação brasileira para a 
Suprema Magistratura. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF/GAB/I/Nº 442

Brasília, 27 de abril de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Átila Lins passa a participar, na qualidade de Suplente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Henrique 
Eduardo Alves, Líder do Bloco.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– A Presidência designa o Deputado Átila Lins, como 
suplente, para integrar a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do 
ofício que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Não há mais oradores inscritos, nenhum assunto a 
mais a tratar. 

Apenas gostaria de dizer que hoje foi um dia 
importante com relação à transposição. Tivemos uma 
reunião à tarde com toda a Bancada Federal de Ron-
dônia, com os Presidentes dos Sindicatos do Estado 
de Rondônia. A reunião foi transferida para hoje à noite. 
Estamos chegamos a um bom termo. Esperamos que 
amanhã possamos votar na MP 472 essa regulamen-
tação que é tão importante para todos os servidores 
do Estado de Rondônia.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– O Sr. Senador Alvaro Dias enviou discurso à Mesa, 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regi-
mento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado, “O PT e o centenário de 
Tancredo”, publicado no Jornal da Comunidade em 
sua edição de 06 a 12 de março de 2010.

O artigo do jornalista Ruy Fabiano, é um belo re-
sumo da trilha percorrida pelo PT, com as suas incoe-
rências e espertezas. O articulista afirma que a ausên-
cia do PT nas celebrações, promovidas pelo Senado 
pelo centenário de Tancredo Neves, guarda coerência 
com a história do partido. Ele lembra que o PT che-

gou a combater algumas de suas iniciativas, como a 
candidatura do próprio Tancredo Neves à Presidência 
pelo colégio eleitoral, em 1984. Embora hoje sustente 
o contrário, o PT foi beneficiário, mas não protagonista 
(em alguns momentos, nem coadjuvante) do processo 
de redemocratização.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima cita-
do seja considerado parte integrante deste pronuncia-
mento para que passe a constar dos Anais do Senado 
Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

729ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16631 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

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-
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 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. 

(Sobrestando a pauta a partir de 19-
04-2010) 

4  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que 
cria o Fundo Social - FS; dispõe sobre sua 
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras 
providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Sociais; 
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– de Educação, Cultura e Esporte; 

– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática; 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle; 

– de Serviços de Infraestrutura; e 

– de Assuntos Econômicos. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010

Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que au-
toriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos 
de que trata o inciso I do art. 177 da Constitui-
ção Federal, e dá outras providências. 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010 

Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, 
de autoria do Presidente da República, que dis-
põe sobre a exploração e a produção de petró-
leo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 
fluidos sob o regime de partilha de produção, em 
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera 
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, e dá outras providências. (Exploração e 
produção de petróleo; competências do CNPE, 
da ANP e do Ministério de Minas e Energia; 
casos de contratação direta e de licitação para 
exploração de petróleo; contratos de partilha de 
produção; rateio das rendas governamentais 
no regime de partilha de produção (royalties); 
comercialização do petróleo.) 

Dependendo de Parecer das seguintes 
Comissões: 

– de Constituição, Justiça e Cidadania; 

– de Assuntos Econômicos; e 

– de Serviços de Infraestrutura. 

(Sobrestando a pauta a partir de 07-
05-2010) 

7 
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. 

8  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 278, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 278, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2010. 

9  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 279, DE 2010  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto De 
Decreto Legislativo nº 279, de 2010, de autoria 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que 
aprova a Programação Monetária para o se-
gundo trimestre de 2010. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 28, DE 2009 

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Anto-
nio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao 
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de 
prévia separação judicial por mais de um ano 
ou de comprovada separação de fato por mais 
de dois anos. 
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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de Subemenda 
que apresenta. 

12 
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. 

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

14 
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. 

15 
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. 

16 
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. 

17 
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 
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§ 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. 

18  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, 
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para determinar que 
o atendimentode urgências e emergências mé-
dicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
seja prestado pela iniciativa privada, mediante 
ressarcimento, nos casos em que as disponi-
bilidades do Sistema forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial. 

Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

19  
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. 

20 
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. 

21 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, 
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, 
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe 
sobre a prestação de serviços de psicologia e 
de serviço social nas redes públicas de edu-
cação básica. 

Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

22 
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. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Russo-
manno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção do consumidor e dá outras providên-
cias (inclui o peso dentre as informações que 
devem ser prestadas ao consumidor quando 
da oferta e apresentação de um produto). 

Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005; 
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamen-
to (sobre o Projeto): favorável, com a Emen-
da nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º 
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: fa-
vorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de 
Subemenda; e 
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Controle, Relator: Se-
nador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre 
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº 
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda 
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na 
forma de Subemenda. 

24 
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. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na 
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo), 
que define prioridades para a destinação de 
produtos de origem animal e vegetal apreen-
didos na forma da lei, alterando as Leis nºs 
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, 
de 25 de maio de 2000. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a 
2.775, de 2009, das Comissões 

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Marcelo Crivella; 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior; e 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador João Durval. 

26 
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. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo), 
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (substitui a expressão “me-
dida sócio-educativa” pela “medida psicosso-
cioeducativa”). 

Parecer sob no 1.480, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favo-
rável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

28 
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. 

29 
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. 
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30  
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. 

31 
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. 

32 
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. 

33 
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. 

34 
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. 

35 
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. 

36 
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. 

37 
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 

735ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2010



Abril de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 16637 

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, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favo-
rável ao Projeto e as emendas oferecidas 
pela CCJ. 

38 
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: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009). 

39 
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. 

40 
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). 

41  
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. 

42 
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. 

43 
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). 
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha. 

44 
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. 

45 
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 Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Renato Casagrande, favorável, nos termos da 
Emenda no 1-CAS(substitutivo), que oferece.

46 
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. 

47  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Alexandre 
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite 
A, meningocócica conjugada C, pneumocóci-
ca conjugada sete valente, varicela e pneu-
mococo no Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. 

Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: 
Senador Mão Santa. 

48 
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. 

49  
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. 

50  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, 
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
sado), que fixa critério para instituição de datas 
comemorativas. 
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Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Cristovam Buarque. 

51  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 18, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que dá nova redação ao inciso 
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio 
de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios, 
para alterar a estrutura básica do Ministério 
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério 
do Esporte). 

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romero Jucá. 

52 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 77, DE 2007  
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

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

53  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do  

Regimento Comum) 

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-

calização, Relator: Senador Gim Argello), que 
aprova as Contas do Governo Federal relativas 
ao Exercício de 2004. 

54  
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 Co-
missões Parlamentares de Inquérito (tipifica as 
condutas de fazer afirmação falsa ou negar a 
verdade, na condição de indiciado ou acusa-
do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito). 

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

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Recurso nº 11, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta 
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar 
aulas presenciais e periódicas nos cursos de 
educação à distância. 

Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Marco Maciel, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

56  
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-
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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. 

57  
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. 

58  
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. 

59  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 390, DE 2005 - COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Renan Calheiros 
e outros Senhores Senadores, que altera os 
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de 
1990 - Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre 
crimes e procedimentos relativos a inelegi-
bilidades e sobre o sistema de prestação de 
contas eleitorais). 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com 
as Emendas de nºs 1 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

60  
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 
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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. 

61 
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. 

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 341, DE 2004 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, 
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que 
os Chefes do Poder Executivo e respectivos 
Vices devem se licenciar para concorrer à re-
eleição. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

63 
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, 

ABRIL 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL740



16642 Quarta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2010

de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade, nas eleições 
subseqüentes, do ocupante de cargo público 
que a ele renuncie. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

64 
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. 

65 
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. 

66  
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-
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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 313, de 2005-Complemen-
tar, de autoria do Senador Pedro Simon que 
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e 
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art. 
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Comple-
mentar nº 64, de 1990. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

67  
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. 

68 
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. 

69  
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-
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res, que altera a redação do inciso I do art. 1° 
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio 
de 1990, para determinar a inelegibilidade de 
candidato condenado por compra de voto. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

70  
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. 

71 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 261, DE 2006 - COMPLEMENTAR  
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, de 
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

72 
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, 
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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-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 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-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 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-Comple-
mentar, de autoria do Senador Tasso Jereis-
sati, que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar nº 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º, 
da Constituição Federal, casos de inelegi-
bilidades, prazo de cessação e determina 
outras providências. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

75  
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 
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2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que acres-
centa alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei 
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, 
para determinar a inelegibilidade de candidato 
que responda a processo judicial. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

76  
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. 

77 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 175, de 2003 Complementar; 316 e 341, 
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de 2007-
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990 
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível 
agente público denunciado por envolvimento 
com prostituição infantil. 

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, 
de 2008 da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto. 

78  
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 
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2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 

261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-
Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-

Complementares, e 209, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que 
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para fazer constar que a contagem 
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em 
questão é contado a partir da perda do man-
dato eletivo. 

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), 
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as 
Emendas de nºs 1 a 5 - CCJ, que apresenta, 
com votos contrários do Senador Romero Jucá 
e, em separado, do Senador Sibá Machado; 

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de 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. 

79  
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-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. 

80 
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. 

81  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 19, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, 
para limitar as exigências das instituições fi-
nanceiras na concessão de financiamentos 
habitacionais de interesse social. 

Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de 
2009, das Comissões: 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Antonio Carlos Valadares, contrário; e 

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
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Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares. 

82  
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. 

83  
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 Co-
missão de Constituição Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, fa-
vorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apre-
senta. 

84  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 1.135, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio 
Arns), que altera o art. 30 da Lei no 8.935, de 18 
de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), para 
incluir, entre os deveres dos notários e oficiais de 
registro, o encaminhamento de relatório pertinen-
te ao quantitativo de emolumentos recebidos no 
exercício anterior à corregedoria do tribunal. 

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande. 

85 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, 
que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei nº 6.815, 
de 9 de agosto de 1980, para vedar a concessão 
de visto ao estrangeiro indiciado em outro país 
pela prática de crime contra a liberdade sexual 
ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 
241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 33 
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 - Gilvam Borges*
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.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

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

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  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
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009

Prazo final prorrogado: 17/07/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

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

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

Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

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

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

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

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

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 (11,41,94)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,96)

 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.  VAGO (64,67,88,91,100)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,92)

 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. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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 Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
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).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

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

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

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

VAGO (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  VAGO (33,78)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

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

Paulo Duque   (PMDB) (6,56)

VAGO (48,80)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  VAGO (51,93)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  VAGO (55,94)

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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

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

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



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

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (103)

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)

VAGO (62,64,96,99,106)

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) (5,68,76,101,105)

 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).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
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. Em 31.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).



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

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.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

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

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
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 (35,85,86,87,98,101,110)

 1.  VAGO (1,31,108)

 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)

VAGO (58,102,105,111)

VAGO (56,107)

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 (61,109)

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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
109. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
110. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
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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.

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) (25)

Marina Silva   (PV) (7,25,43,45)

VAGO (26,55)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (20)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (38,47,48,49,53)

Hélio Costa   (PMDB) (38,56,57)

VAGO (40,50,54,58)

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) (32)

Kátia Abreu   (DEM) (34)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Eliseu Resende   (DEM) (28)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Marisa Serrano   (PSDB) (14)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,29)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,30)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,31,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,27)  1.  Sérgio Zambiasi (27)

PDT
Jefferson Praia (8,12,37,41)  1.  Cristovam Buarque (13,36,42)

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 Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
17. 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.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. 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.
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 César Borges.
22. 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.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador 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).
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
34. 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.
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.
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

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)

VAGO (34,68,71,75)

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.
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE 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



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 (47,94)

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.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  VAGO (10,21,62,92,93,97)

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).



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

78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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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
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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 (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

VAGO (53,76,79,85)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,82,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,80,84)

 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.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
82. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

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).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador 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.

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
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (64)

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) (39,65,66)

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.  VAGO (8,9,36,42,48,59,60,67)

 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. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

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) (16)

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) (15)

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 (6)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 2.  VAGO (10)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

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



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

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.
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 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.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. 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. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador 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.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  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.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br



5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  20/04/2010
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 João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.



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) 
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